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 5م

 هيناورزلا

 هيدهتلا ماو
 0 هيتشدارزلا

 هنونثلا ١
 كلا

 2 هيكدزمل
 هناصيدلا ١4

 هين وق رملا

 ٠ى؟ [ةيمايضصلاو . ةيونيكلا

 هيخسانتلاو ١

 اك لحنلاو ءاوهالا لها

 ع هيلي اصلا

 امه تانناحوزلا باحصا

 ١6٠١ | نيب تارواحمو تارظانم

 «تن)

 يهو لا ءافتأاو هيلباصلا

 باتكيلا اذهىاما نم

 مريس لتخ ا
 انحف

 صاخشالاو

 لكايملا

 ةفسالفلا

 يأر ) ةينيسلا اكلنا

 ( سيلات

 سروغاسكنا يأر

 سنامسكنا يأر
 سلقذبلا يأر

 سروغاشيف يأر

 طارقس يأر

 نطالفأ يأر



 ك0

 مم
11 

9» 

 #« ينأتسر بشلل لحنلاو للملا نم يناثلا ءزملا تس رف )

 ةيسوانلا

 ةيطمشلاو ةيدطفالا

 هنوسوماو
 اردع ىنالاكتعالاةبياسا

 ةلفامالا دنع

 ةيتنطابلاو ةيليعامسالا

 هب رشع ىنثالاو
 هيلاغلا

 يس يل
 هيا
0 
 هنروصنملا

 هساطخلا

 هيلايكلا
 هيمشاملا

 هياممنلا

 هييسلويلا
 هيقاحسالاو

 هيليغايسالا

 هيلجابلا

 هريصتنلاو

7 . | 

8 

55 

 ع7

 7 أ ىف نوفلتخلا عورفلا لها

 فب 01 اسملاوةيعرشلا ماكحالا

 هيدابتجالا

 لها مثو ثيدحلا باعصا

 زاجحلا
 لها مثو يأرلا باعصا

 قارعلا

 ةيفينلا ةللا نعزوحراملا

 ةيمالسالا:ةعرشلاو

 ىراصتلاو دوهلا

 هين اثعلا

00 
 ةيراقملا

 هيناكشوم لاو
 هضصاسلا

 سلا هما راسنا

 هيئكلا

 هتساعذوبلاو

 هيروطنلا -

 هيب ومعيلا

 نينتالا باىصاو سوم ا

 ميف رف راسو ةيواملاو

 هيسوجملا
 لا نيلصا اوتينا سوما
 هيئيص ويكلا



 ا

 ف اى
5 

 ب اقم
 ب ا 8

اوهالاو لاملا قى لصفلا تا 7
 للا ء

 ضراإلا ا ناب باطم ل لبكو لين الا ىف مالكلا ِ

 ن ىعدا نه ٍبزك :ناتبإسلط# 3 +9 | ضقانتلا:نماهيفاذو راضناا عدا
 اةراطخ د دعا زدلا ةدمل فالخي ئراصتلاهتثناماكذ ١ د

 مالسالا لها قرف: |.٠., !٠ ةعبرالا ليجانالاتاضقاتمركذب ٠.٠

 نوكسعلامو ةئجرملا ىف مالكلا ١ع لوذفهيفو ب ذكلا نماهفامو

 رغكلاو ناعالا يف هن موعد امنانايب يف مالكلا 2+ ١

 رثكا جورخ نايب ف .مالكلا 1١8 | ريغ مث نوببراوملاب ىراضنلا

 مالسالا نيد نع قرفلا هذه مهيلع نصوضتملا نب راولا

 كلذ يف :شبسلاو ناك ام

 هيبشتلا قنو ديجوتلا 1 مالكلا ١1١ا/ ريغ 586 0 صعب 3 253

 هاوتسالاو ناكملا يف لوقلا ؟؟ بذكلا نم ليجانالا

 ع 0 نرسيوو ورع ساما اونا

 ميدق ينو ريصبو ميس يفمالكلا ١14١ دان نايب و نيل لا ىلع

 ةايحلا يف مالككا +١6 3 و مالكلا ؟م

 نيعلاو ديلاو هجولا يف مالكلا 5 مهتم 97 1
 ةمحرلاوةزعلاوهزختلاو مدقلاو بنجلاو د رمق ىمراحر 1

 اقل -تنانالاو. 1 ىالاؤ *رمالاو امنالطب ناب و ةضفارال

 رك دو لخملا ناب يف مالكلا ١ دوهيلا يدي, يتلا ةاروتلا صن

 عباصالاو ةردقلاو لقتل هوجو ةفدنأ ب ينءالكلا م١

 ءلا اً نس اوس | ا فك / 5 0 9

 دوحاو قلطاو كالملاو قدصلاو / 7

 هلك كلذ ف لاكردلا مب نيللسملا ةفعض لع نيدهملا



 د6 1

 فالخ نمت اذهلوق يفو او ناك ةب ردنا لوب اوةهلثدحالب تثدحوا

 نو/موملا سوفت هب قيضي ام ناهربلا فالخو نارقلا فالخو لوقعملا

 تيك كلذ لك ىلاعت لمفول اولاقو هب مالتبا ام انل هتافاعم ىلع هلل دججلاو

 اطول لأتن,نكوهو اّدبا نكيال عين لاو. اذهاانلتف ىمسل ناك

 اهنوك نوطأملا  ةقامللا نم اذا هعا_اموت هل نوكتا حيناك ةشيأز م ناسنالا

 ليذهلا وبا لاقو قرفوتلا ىلاعت هللابو اذيلا ال هيلا ىلاعت يرابلا ةيعسنو

 لل: 4 - واف لواهلاك1 رن او الك هيلع ىلاعت هللا ردقيامل نا: فالعلا

 يش لعف ىلعالو ًاللساءيش ىلع ار داق ىلاعت هللا نكي مل جرخت الو لمفلا

 يل معن ام يبعكلا دوم نب دعا نبا هللا دبع لاقو هوجولا نم

 4 5 اذه نع بات ليذطلا ابا ناىعداو يناجرالا رئشب نب ىبيالا مويلا اذه

 ىلاعت هبر ىلع زوجي هنال هن ءافخ ال درج رثك ذهن دي دمع وبا: لاق ع

 اذه فالخ ىلد عامجالا ةعص مم جولشملا رودقلا وا دانا ةفص يف نوكلا

 هنظاو هذنع ذك هيدب ولقعلا يجولو نارقلا هفالخ عم دسافلا لوقلا

 نيقولخملاب ىلاعت ههبش دقل

 ال وداججلا ةلزنم !ًرطضمىلاعت هب ر لمؤ يراوسالا امآو 6 دمع وبالاق

 ثيغاربلاو قبلا لا نود لاح هذهو لمف ام ريغ ىلع هل ةردق ال قرف

 هقلخ نه ني راتخلا ةلزنب ةيهانت» ىلاعت .هبر ةردق. لم ليذهلا وبا اماو

 ةردق اولم>و امك د رعشالاو 1 اهلا اغلا هيشنلاوه اذهو

 لها ةفص هذ هو رخآ ىلع ردقي الو ءىش لعردقي ةيهانتم ىلاعت مهر

 رشلا نم هيلع ردقي امل ةياهنال هناب ىلاعت هوفصوف ةلزتعملا رئاس اماو صقنلا

 أر دونت رول ةقاب ةعيبطو ف | ةعصط هو ةهالا نلت ىلع هتردق ناو

 هاش ال ناوهو قحلا لها لوقك اذه يف هلوقف رّمعلا نبرشب الا اهنم

 ناملاماا بر هلل دبللاو الصا ةتودق
 اه > ه > >> 2 د 2 2 2 ا ا ا ا ا ا ا ا

 96 ةي و رلا يف مالككا هلوأ هللا ءاشنا ثلاثلا هزجلا هيلي و يفانلا هزجلا م

 ةدودعم غو تاسوسمملا عيمج شاب

 كتناابض ناكملاو نامزلاب ةروصدت

 ريغ يؤ تالو ةمملا عيمج لقعلاب دهاشي
 نوكيف نآكملاو نامزلاب ةرو هو ةدودحت

 تادوجوم نطالفاهتشيا هو ةيلقع 5

 سفنلادجنانا لاق مسقنلا اذهب ةققحم

 نمو تابكرملاو طئاسبلا روها كردت
 فرو اهصاخشاو اهعاونا تايكرملا

 يتلا يو ةينالويه شام طئاسلا

 موسرإ قادرا عرض وك < ىرك
 حطسلاو طاوةطقنلا لغم تاي 0

 هايشا هملهو ا يأعتلا

 مسجلا عباوت كلذكو اهتاوذب ةدوجنوم
 0 نامزلاو ةكرملا لثم ةدرم
 طئاسبانناهذاب اهصخلن اناف لككشالاو
 يف قياقح او ىرخا ةكرو هاك

 لقعلاو رهوجلاوةدحولاو دوجولا لثم
 نيقباطتم [معيج نيمسقلا كردي
 لاخلا هيفو لقعلا ملاع نيلباققتم نيملاع
 ةيسحلا صاختالا اهقباطن ىتلا ةيلقعلا
 ينلا ةيسملاتالثتملاهيفو ىلا ملاعو
 كلذ نايعاف ةيلقعلا لثملا اهقباظت
 ملاعلاا ذهن ايعاوملاعلاا مه يف راث املاعلا

 ةرطفلا عضودهيلعو ملاعلا كلذ يفراث ١

 ري رقتو حرش لصفلا اذهلو ريدقتلاو

 سيئاطوطسراو تريباشملا ةامش
 ىلا انه هي ةنيلاع ا
 يف ينم» وه نولوقب مهنا الا يلكلا
 نم يكلاو نهذلا يف دوجو» لقعلا
 جراما يف هل دوجو ال يلكو ه ثيخ
 7 نا روصتي ال ذا نهذلا نع

 ىلعو دي ز ىلع قطني دحاو ءيش



 هيشل اكردم نوكي اف جراخ نه

 لاف كردملا ةقيقح هك اردا قفاوب
 لثملا هيفو لقعلا ملاعأن املاعملاعلاو
 نحلا ملاعو ةناحورلا روصلاو ةيلقعلا

 ةينامسجلاروصلاو ةيسكا صاع ال | هيفو
 زوص ابيف عبطنل يقلا ةولجلا ةارملاك

 لثم اهيف روصلا ناف تاسوسحلا
 كلذ يف رصنغلا كلذك صاخشالا
 لذتب ملاعلا اذه روص عيمج ارم ملاعلا
 نا قرفلا نا ريغ روصلا عيمج هيف

 ةيلارخةروص ةيسحلاة.أرملا يف عبطنملا

 صل اةكرحب كل رغب ةدوجوم اهنأ كري
 لما ناف كلذك ةقيقللا يف سدلو

 ةيناحور ةيقيقح روص ةيلقعلا ةارملا يف
 صاختالا : كرخت لمفلاب ةدوجوم شن

 ةبسن اهيلا ضصاخمتالا ةبسنف كرختأ الو
 اهاذ صاخمتالا ىلا ة ارملا يف روضلا

 شو مئاقلا تابثلا املو مئادلا دوجولا

 يف صاخشالا اجت اهقياقح يف يا
 راوكلا اذه تناك 'اماو_ لاق -اهتاوذ

 عدبم لك نال ةّئادةيفاب ةياك ةدوجوم
 دقف عادبالا دح يف هتروص ثربظ

 قحلا :لوالا ملع يف هتزوص تناك
 نكت ملولو .ةياهن الب هدنع روصلاو
 نكت ل هلع يف هتيل زا يف هعم روصلا
 تناكل اهماوذ.ةمياذ نكك لو قبتل
 رثدن تناك ولو ىلويحلا روثدب رثدت
 الو ءاجر تناكامل ىلويلا روثد عف
 ةيسحلا ارؤصلا تراض ال نكلو فوخ
 اهئاقب يلع لدتسا فوخو اجر لع
 ةيلقع روص اهل تناكاذا قبت امناو

 فاختواهب قوحلا وجرت ملاعلا كلذ يف
 نا .ءالقملا ثقفنا:اذاو لاق فلخقلا

 اندهاشو الوقع.و القعواسو حو 5
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 ماق دق ناهرإلا نا اناوق ةحص ىلع انناهرب ناف نحن اماو 96 دمج وبا لاق 3«

 نوزجاعق لاو ءايشالا نم ءيش ين هقاذ نم يش ههبشيال يلاعت هنا ىلع

 لجوزع هللا نع ىنهووف نيقولخملا ةفص نم زِملاو رومالا نم ريغك نع

 يرابلا نا :نفعؤف هلل لوُئسم لك ىلع هتاذب رداق قلخلا يف سيلو ةلمج

 نم لظلاو بزذكلا الذكاور هدم لأ كش لك اإ ردقي يذلا وه ىلاعت

 | يذلا وه اذبف ىلعت يرابلا نع نايفنم اهنا نبقي تحوف نيقولخلا تائض
 ىلاعت ناك ناو لمي هنا ملع اه ريغ لعفي وا 1-2 ظ نأ نم اننما
 .ىلع ةردقلاب "تصون ال لجو زع ناكاذا اضيا ره انلقو كلذ ىلع ارداق

 هتيعال هنا ملع نم موِيَلا هتناما ىلع ةردقلاب فصوب ال ناكف 0

 اهب فصول ةردق كالذ ىلع هل ناك وأو :كالذ ىلع هل ةردق ال هنال ا دغالا

 نا دع: ةردق هل تثدح دقفرنثيح هتثاما لعةردق هلف هتاماف دغ اج اذاف

 موق فالخ اذهو )١( ةثداح ىلاعت هتردق نا بجوي اذهو نكت

 ةردق هل تندح اذا هنازوهو رخا لاحم اًضيا اذه فو 26 دمت وبا لاق 96 |

 تثدحما هل هم دحاهريغما هسفنل !مثدحا وها هل امتدحا نف نكت مل نا دعب |

 ةردقلاهسفنت ثدحا ةردق البا اولئسهسفنل اممثدحا وهاولاق ناف ثدع الب

 ناو لاخناب اونا ةردق الب ةردق هسفنل ثدحا اولاق ناف ىرخا ةردقب ما

 هل امثدحا هريغ اولاق ناو ملوق فالذي لزت مل ةردق اوتيثا ةردقب لب اولاق

 اهل ةيدقلا ةردقلا نا نولوقي مهتاف موق ىلع كلذ مزلب ال ثا ةثداح هلوق(١)
 يف فاوملا لاطا دقو ةردقلا ثودح تاقلعتلا ثودح نم مزإي الو ةثداح تاقلعت

 تابجاولاب وا:تاليقسملاب قلعتل ةردقلا نا انلق ول انناف يدحت ال ةلاظا ثميملا اذه

 الامةعاشبلا نم كلذ ىلع مزايوا نئاج لوتسملاو بجاولا ريصي. ذا قئاقحلا بلق مزال
 اموىلاعت همادعاب قلعت: .نا زاجل بجاولاب ةردقلا قلعت زاجوا ذارصح تحن لخدي

 هعفني الو هناكما ىلا كلذ ىدا دقف انكمت لب بوجولا بجاو نوكي ال همدع زاج
 خي لوقلا اذكهو اذه ىلا يدري قلعتلا زاوج لب لعفلاب قلعتلا مدع صلخقلا يف

 الف لطاب ليحتل ىذا امو: ليحتسملل يووم كلذب لوقلا فراكف كيرشلا

 هحيصم ضتنا ثلا اذه يف فلأمملا هب لاطأ امل تغتاي



 اد د

 ا ىلع هنأب لوقلاو رفكلا وا اننيم يزرع دب الو لاوملا لع رذاق لاق هناو

 ا ىلا ان هاده ىلع هلا ناو رداق ريع كيف

 هللا ىعدي نا م يع زو< له مف اناقف لضم مان ابسو د دم وبا لاق د

 لودي ال لع لك ال نا قو" "ارش لطزاقل الداب وطبان ف الأب

 هللا انرما دقق ره لبق كلذ زوجي ال اولاق ناو لاحلاباوتا معن اولاق ناف هلمذ

 وهو هب ان ةقاط اللام انلمحت الو قحلاب كك بر لوقف هوعدت 3 ىلاغت

 هب ان ةقفاط هلا انام نا الو 0 ردعإ مكنحلا ىلع ردع الل دنع

 باح نءو * دمج وبا لاق
 ؛ حيسملا ى راع تااقو 7 نو 3 0 دولا

 تااقوت*«لوقي ىلاعت هللا نوععسإ ملا ايلا

 ةيادللا

 لغكو ةلولغممللا ديو ءاينغا ننو ريقف هللا رم نب حتما وه هللا ناو

 بذك هلك اذه نا يف !مكشي الو* رفكا ناسنالل لاق ذا ناطيشلا

 كالذ لك لوقي نا ىلع رداق هللا نا لاق نم لوق نم منشا ةقامس ياف
 [عئاضا نم لاوقالا هذه ليقاام لوقيانا نيغنمملوقي ناو دقيإالو ايكاح

 ل هللا ناسا ن

 هيلع درلا فاكت نع هتفاذعو هرك ذ ىنغي لوق اذهو هريغ ىلا

 ردشي ال ىلاعت هللا نا ملع نيا: نم مذ اقف مثانل ب 3 3 دمه وبا لاق د

 نا الا الصا ةبح مل نك رف لم | ريغ وا لظلا وا لاحلا وا بذكلا ىلع 1 : 1 : 5-7

 انلَقَف هلَهْمِيَس هلعلوا هلعف نوكي نا انءاناللا الذ !نم *يش ىلع ردقول اولاق

 ةالصا ةيخ مل نكت لفي[ فيس هلملوا هلعق دق نوكي نا متنما نما نمو مل

 هلعف ىلع رد ال هنال اولا 5 اللا

 ملظلا لعد دقي لاحت هنا م نااذه ند ءلصخ #2 دمج وبا لاق د

 ع 8 تلد 0 ه ىلع ردقب ال هنا لعفا مريغو لاحلاو كذكلاو

 لوحو ةرهاظ ةقامحو قا ةلطسمس هذهو ةلاسفل لوقلا كالذب موق لع

 ةرورض دبالف نيدلا فيض لقملا 6 م اللا 0 هب ىد ور ايل يوقف

 كالذ ند مش لعميال ىلاعت هنأ انملع ةرورمغلاب هنا يف ان وفىلا اوعهحر. نا 1

 لجاهنم دل و ال سرفلا ءامناو زوجلاا نم ع :الوسعلا ة 4ع رز نا يع 1

 ( اح لصفلا ركل

 ,دهاش نم موق ةنعي كح ةَدَمايرلاو 1

 سوابظو سسلوطاطج زا ل. هل ذلتاو

 اثدح ملاعلل نا لاق هنا سوطسرفواثو

 عيد الع هتاذب ابجاو ايلزا اعدبم
 ةياكلا تابسالا تعن ىلع هتامولعم

 دوجولا يف 0 لمالا يف ناك
 ئرابلا دنع لاث٠الا لاط الو مسر

 هلعلو يلوا 0 , هنع ربعي اعرو

 لاف هلع يف تامولعملا روص ىلا ريشي
 سخنلاهطسوتب ولوالا لقعلا عدباف

 تاعذا لقءلا نع تتعبنا. دف .ىلكلا
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 تاطوسيم لفملاو طئاسب لوالا
 .راشالاف اتايكارست ![ضاخلالاو
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 دب .الو ملاعلا كلذ يف تادوجوملا

 نم عون ههباشي رتؤؤم نم رثا لكل
 يناسنالا ل قعلا ناك املو لاق ةهباشملا

 سوسحلا نم كردا ملاملا تالذ ن»

 الوقسمي ةداملا نمراعزتتمل الاثن

 لقعلا ملاع يف يذلا لاثملا قباطي

 يف يذلا دوجوملا قباطي و هتيلكب
 امل كلذ الواو هتيئز#ب سلا ملاع
 الباقم اقباطم لقعلا هكردي امل ناك



 بولق لاقو ىحنل توهو ثول يحن انال

 ربانم قئاقحلا» ةفرعملا يف نيفرثعملا

 تاوهشلاب نيذذل!نوطب و ةكئالملا

 ةايحل لافو ةكلاملا تاناويحلا روبق

 لجالا ىناثااو لمعلا اهدحا نادح

 اهكئانف رخالاب و اهذاقب لوالأف

 وذطيسب رهوج ةقطانلا سفنلا لاقو

 ةدرفم ا م كرمي ىوق عبس

 ةدرفملا اهتكرح اماف“ةنلثخم تاكردو
 لقعلا وجنو اهتاذوحن تكرحت اذاف
 وحن تكرمت اذاف ةفلتخلا اهتكرخ اماو

 ةثالث اونب نوينانويلاو سجلنا ساوحلا

 تدب اهدحا 'ةلوبقم علاوط ىلع تايبنا

 هنودظعي اوناك اهلبج ىلع ةيك اطناب

 برخ دنو هيف نيبارقلا نوب رقي و
 رصمب يتلا مارغالا ةلمج نع يفانلاو

 يتلا يو دبعت مانضا هيف تناك تب

 ثلاثلاو اهتدابع نع طارقس ماهن
 هنباو دواد :هانب يذلا .سدقملا تنب

 يذلا وه ناياس نا لاقي و نايلس
 هانب كالا نأ لوقي سوجلاو هانب

 لها ميظعت نوتانوتلا مهتيلفع دقو

 نبا ىملالانطالفا ىأر) بائكلا

 ةينيث | نم (سيالفوطسرا نب نطسرا
 نيظادالا ل ئاوالا نيم دقت ارخا وهو

 تس ةنم يف اراد نبا ريشدزا نامز

 المت امشي ذح ناك هكل» نم رشع

 ملا طارقس ليتغا الو طارقل ذلت

 هس قلع ساجو ةماقم ماق تامو

 بي رغو ةينيا بب رغ نوبت رغلاو
 ةديميبطلا مولللا هيلا مو سطانلا

0 
 000 1 تر ا اتتتتتبتبببللُج-

 ل مهل انلقف ”لمف ام نوكيس هنا هلع يف قبس دق ناكل هلمف ولو ثالذ ىلع

 انهاه اوريضف نوكي ال هنا هلع مدقل عم كلذ ىلع ردقي له الا كلاس
 ىلع ردقب ال هنا يف يراوسالا ىلع لوب مطقلا ىلا مهضعب اجلو اوعطقناو

 ةينب لقن ىلع الو لعفام ريغ يش ا ال ىلاعت ناك اذا مل اناقف كلذ

 معن دحاو نان ىلع ةي راج ةعيبط وذوا ربومم رطضم اذا وهف اههضوم نع

 افاو ةتبلا هلعف لبق تسبب هللا ةعاطتسا نا هلوقب لاق نموئراوشالا مزانو

 نا ىلع ارداق ناكل لعفلا لبق اعيطتسم ناكول هنال دب الو هلءذ عم يف

 لوقي وهو اصن هلوق فالخاذهو هيف لءفيال هنا لع يذلا تقولا يف لعفي

 همزايو ىلاعت هللا نم ةردقو ةقاط مئاوهف لعفلا لبق عيطتسم ناسنالا نا

 ناككل زب ل هتردقتناك ول ذا دب الوىلاهت هللا دق ثودحي لوقلا اهيا

 درهم رفك اذهو هلوق فالخ اذهو دب الو لعفي نا لبق لعفلا لع ًرداق

 ال ىلاعت هللاو هلع نا ىلاعت هللا ملع ام ريغ ىلع رداق ناسنالا نا لوقي ذا

 هنم ىوقا مهاب لوقلا مهبر زيجعت ىلا اوعمج :الؤه ناف كلذ ىلع ردقي

 ةقابلعاو كرشلاو رفكلا نذ نوكي ام دشا نع اذهو

 لك نا لوقب مبعيج نال ىنعملا اذهب لوقي مباكو 6 دمح وبا لاق 9
 كالذ ريغو نوكسو ةكرحو دلو ذاختا نم هلعفي ام لك ىلع رداق وهف قولخم

 دج شحو رفك اذهو كالذ نم *يش لع زدقي ال ىلاعت يرابلا ناو
 لزُي ملل ىلاعت هللا نا نورقلا مهلانلقف اضيا عانلأسو < دم وبا لاق 9
 ردق مث قلت نا" ىلع رداق ريغ لزب مل هنا نولو' ما قاخي نا ىلع ارداف

 مل لجوزع هللا نا مالسسالا لها ميج لوقو مهنم انيقا نم لك لوقف

 قلخي نا ىلع ارداق لزي

 لها نملاق نم ىلع نوركنم مالسالا لها عبو مشو 6 دمع وبا لاق *

 دسافتم لاك قاخم لّزي مل ناب نومطاق الاخ ل. مل ىلاعت هللا نا داحلالا
 هنالاق نم لوق نا اورقا اذا مما الا كللذ يف اوقدص اي ذخم وبا لاق ل

 انلوقةمضص؛ اورقا'ذلقق كالذ لع اًرداق لري لل هنا اورقاو لاحم قلخت لزم



 6 اد وع

 زجعلا تابثا ينمزلي ال يراوسالا ىلع لاق ناف لياق ريغ عامجالا فالخو
 ىلاعت هنع مكيفت نا ميلا متلق م امي ني رمالا هنع ىفنا لب ةردقلا يف

 نيدضلاهنعنوغنت ك ةكرحلا ةمزايال نوكسلا ىفنو نوكساا همزاب ال ةكرملا

 اهدادضاو اهرتمفن ىتلا تافصلا رئاسو نبجلاو ةعاجشلا نم اعينج

 نحن اننال فيعض هيو اذه نا قيفوتلا هللابو لوقنف 36 دمع وبا لاق 9
 تافص عيمج يفأ يف دحاو ناسىلع نو راح ىلاعت هنع تاغصلا هذه يفأ ف

 ىلع ةردق هنع متيفنو ءايشا ىلع ةردق هل متبل دق متناو الك هنع نيقولخلا

 ةردقلامدعب هرععصوىتلا ءايشالا يف هنع 2ك تايثاةرو ريض بجوف اهريغ

 هائفصو واام هجو يف ةكرملاب وا*ىشيف ةعاهشلاب هاتفصو ولف ني اماو اهيلع

 ثرح افمزال 3911 و يف ثافصلا هذه هنع انيفن مام «يش يف لقعلاب

 هل امش نا اهدض هنع انيفن ثيح ان الو اهدض ىفأ اهنم :ىشب هانفصو

 طؤسلاو ةرجحرلا يف انامف مدي الو

 هل انتبثا دقف لهج يال هنع انيفن اذاو هيلع طغحلا لجو زع هنع انمفن دقف

 قيدصلاركب يبالةمحرلاب هانةصواذا انناف

 4 ع هلأ خلاد مولا نافا زارع نامز وافتخر هيلذ الفشل كو
 انلق لهجلا انهاه ملعلا يفد هل نوتبشل لهف ايم يملا معا ىلاعت هللا نا

 1 عانقت اذا انت 74 ملعلا كلذب هل ا:حوا لب رخا هيو علا اذهو

 انهاه لهو .ءايشالا ام ةقيقحي ملعلا ىلاعت هل انتثا دقف ءايشالا ام فالخي

 طقف هب لهاجلا ق> » # لهجلا امناو اللصا له يبث

 بالج ىلامت هش وست مكنا مهم انرظان نملانلق دقو ةدمع وبا لاق 23

 هتيم ال هنا ملع نم مويلا تيب نا ىلع ىلاعت هللا ردقب له انو يخاف لزب
 اهنا ملع دق ناكم نع ةينب نالا ليزي نا ىلع مكبر ردقب لهو ادغالا

 ال هنا ىلاعت هلوق عم اكرشم تام نم ةحر ىلعو ادغالا هيف لؤرتال

 رداق ىلاعت هللا نإ لئاق مم انل لاقف كالذ ىلع ردقي ال ما الصا همجري

 ىلعو لزي مل يذلا هلع ةلاحا ىلع ردقب هنا متررقا دق هل اناقف كلذ ىلع

 يغبني و كني لع اكتم دحاو عوبني
 نم نامز ىبدل هنأ طب نا

 ل طلو خر ناري دقي

 برضاو قرغتسملا مون اهل مانت ناب

 نكت 01 ناوكت نا تدحا ناو

 قفيرككاب ةعلطلا تخلو: قحواراخ

 ةنمزالا ع

 رس ينناينتفارشع يننالابو دحاولا

 ضيالاب دصحاو دوسالاب عرزاو
 الو هكتت الو ليلكالا نبلست الو

 دوجومتناو ريغ كمدعب ايضار نفق

 اناكم ني رشعو ةعب را يف كل كاذ

 اذه نمر هطملا نإ جالس كلا ناو
 ءاذغلل اقجهس"“ ناك ناو هيف ءاذغلا

 ءاذغ ىلا جاتحا ناو هطعاف يرملا

 بلاطي يذلا نوالا نال هعنصاف كني
 نيغلاتلل وهف ءاذغلا لاك نم كاذ

 لاقو اهرون رانلاهجات نم ىنكي لاقو
 هيلا لزخملا اذني 1 لجلال
 قالطالاب دح اولا نا لءا ينال لاقذ دحاو

 هتضرف يتق . يناثلا ىلا جاتحم ريغ

 ال ام عضاوك تنك دحاولل ابرق
 هنمدب ال ام بناجوللا ةتيلا هيلا جاني

 ةدحاو ةبترم هل نانالا لاقو ةتيلا

 نه بتار» ثالثو ةدحاو ةهج نم

 غلا ناتفا باقلل لاقو هتئيه ةيح

 مهلاو مونلا هنم ضرعي غلاف ملاو

 انياب ةكباديبلاقو ريتا مل نشف
 اذاو لوقعلا تاوهشلا تمدخ تابفا

 تاووشلا, لاوقملا ر[خسم د ”قترئاذإ

 كراث | ىلع م دالوا اوهركت ال لاقو

 لاقو كأم ز ريغ نامزل نوفولذم مناف

 توملاب حرفتو ةايحلاب منغ لا قع



 حتواو ةكحلال ب قحلا ما قحلا لبق

 ةكملا نم عا قملا ناب هيف لوقلا

 ن وكي 'دقو الج ن وكي دف ةنا'آلا

 نم صخا يهف ةمكحلا اماواينخ

 اذافةيلج الا ا ال انا الا قحلا

 ىلع لتش# ملاعلا يف طوسبم قحلا
 ةكمألاو ملاعلا يف ةيفتدملا ةكملا
 قالناوملاعلا يف طوسبملا حلل ةحضوم
 ءيثلا هلجال امةككملاو هيثلا هب ام

 ىلا اهاقلا زومرو زاغلا طارقساو

 نذافب افك يف اهلحو:نداخزا ةلذيلت

 هاوفاهتم ةدوقعم ةلسرم اهدرون نحنو

 كيقلا» كامرا فيني ذي دما ريئاوبفا
 تيقلا توملا تَدَجو ام دنعو توملا

 اجرح كيلا امنمو ةعادلا ايا

 ملكتو ءاوهلا يف يذلا ءاضوفلا

 سامع ركب ذل 2 كل الاب

 قوكلا' سنا :ددثتاو " قيقافطلا

 اًبيَط اغلا ًالماو هللا نكسم ءْىَل

 ةغرافلا عالقلا نم ثلثملا ىلع غرذاو

 عمكسماو مالكلا هلا لح نلحاو

 ىركف بعصي الءاوخرلا ماجللا ذحلا

 دوسالا' لكأت الو بك اوكلا ماظن
 نطوتسن الو نازيملاز واخي الو بئذلا

 لايككا ىلع سلحت الو نيكسلاب رانلا

 ىي يلا تماو ةحافتلا مشل الو

 وا نيرملا ئيكسلاب هلتاق نكو ةتوع

 عب رالا اذ دوسالارذ>او نب رملا ريغ

 توملا دنعو اًبنرا نك ةلعلا ةهج نمو

 نازود'زكذي امادنعو ةلغ نكتاال

 م15: نوعي ت4 قلك ناقل

 يطب ارش قي دض نكن الواغضق* نكو

 الو اسوق كئافدصا عم نكت الو

 يلع تنثاو كئادعأ باب ىلع سفنت

 اك 11 و

 ردقبامهنمريظعلا هلل, نماوي نأ 'لوقنو ةفصلا هذه اونوكت نا نم سو

 لسعاادجنيذلا ءارغصلا بحاصب لعف 5 كساوح ليم نا ىلع ىلاعت هلل

 ةقيقحالت الا.خ ىريف هيذيع يف ل زانلاءاملا ءادتبا بحاصب و ورمل ار

 ردقياولاف نافردقي ال ما ال ةنفخالا انينط مع هل وف ةف 02 يف كرا

 ين رب يفرض نم لك 1 لاق جحا كنا نم كنمي ام هل ليق

 الواعي ناتالي اوراقي اقكتسرلالا لزق ةئانلا نطل طش كتمان كسلا وأ
 لغو ةرورتض ةغصلا هذ_ه فالخمي ينا يرا ينا لوقي نا ذب ال هناف قرف

 لحي وابذكي وا لظي هللانوكي نا انمأ ءاوسب ءاوس اذه لثج هل انلق انيق
 قرف الو كلذ ىلع هتردق مه لاخلا لعفي يبن ريغل ةعيبط

 يراوسالا ايلعل وقب لاق نم اشاح قرفلا هذه عي لاق يو 26 دمتوبالاق ع

 زيكو ال هناب ىلاعت هللا فصو اذا هنال 07 يلع ىلع معن د لدم

 اذه نافل لاقيف م نه دب الف دب الو زوعلاب ىلاعت هدو دقف لعف ام ريغ

 الو لاحم ىلع الو بذكلاو لظلا نع ردقي الدناب مكلوف يف ركل مزال هسفن

 متلق ناف كلذ ند نوكفني ال ةروزتض هدابعب لغف امم صا "الوا هسفن ىلع

 اذهنا اضيا لوقي نا نع يراوسالا لع زمعي الو مكل لق انمزلي ال اذه نا

 ميكس هلا لجو زع هلاازاخلا اذا مل لاق ياو ةئم كاكفنا ال اذهو ينمزلي ال

 هتيع ناىعو مويلا كالذ ف هتيو 35 ردقيا اذك موي ادي ز تع هو ةعاسلا

 اورقارعن اولاق ناو يراوسالا لوقب اوم ال اولاق ناف ال ما مويلا كلذ لبق

 مه أسنو اولطباىتاا بذكلا ىلع ةردقلاوه اذهو هلوق بيذكت ىلع ردقي هنا

 له 4ب يعادلا تى الل هنأ ع لق ا 4:همو ءاعدلاب ىلاهت 1 انرما ذا 1

 ناف ةيلع ردقن اهف ما هيلع رده الو عيطتسإ الإ ايف كإذ نك ءاعدلاب انرءا

 لاحملب لوقلا ىلاعت هللا لع اوبجواو يراوسالاب اوقمل هياعردقي ال ايف اولاق

 نعهللا ىلاعت هيلع ردقب اللام لعفي قر 2 هلا تاغرأ ناي انرءا هنا اومكز دا

 لخدبيذلاوهلعلاطبا لع ردقي ةنااورقاهيلعردي اهف لب اولاق ناو كالذ

 ماعلا هثودح لاظناو ديحوتلا 0 'اللد لاظبا َن 0 ذرخت ىلإ رثكلا وه يذلا اذه

 فالؤخو



 6 و

 سوفنلا يف رقثسا امرئاسو ةفسافلاو رعشلاو وكلا يف كتل اللاغبلاناو الاج

 نوكيس وا ناك دقدلعلو انركذ ام مهتم أيذلا ام انوربخيلف الاو ةرورض هلع

 ملاعلا اذه نا للملا عيمج نم هّللب رقي نم لك قابطا ص دق ذاف قرف الو

 نا ىلع انا نيفلاخلا رثكا هتقفاوم مم هيف روكذملا لاحا نوك هتينب يف سبل

 ىلاعت هن أ نممهنهأ يذلاف هلعفي ال نكلو هيلع رداق ىلاعت هللا ناف هلك اذه

 الوهلعغيس وا هلعف دق هلعلدنف انل اولاق ام لمفت نا نم اننمأ ىذنلا وه هلمقي

 رو<ال ىلاعت هناو هيف روك ذملا لاحلا نوك هتياب يف سيل ملاعلا اذه ناو قرف

 امئاص هل ناب و ملاعلا ثودحي لوقلا الع ةبجوملا ةرورضلاب و بذكي الو

 قاعت هدنبنع نفذ مالسلا مهيلع هايبنالا نم رظ ام نابو لزر  ههبشي ال

 بذكي ال ىلا_هن هللا نا انو ربخا مهو مهقيدصت ةبجوم تازععملا كلت ناو

 لدبم ال:الدعو اقدم هتالك صنع دق هناي انريخبا دق (مملامترناك لظي الو

 نملئاشلا ناك,ناف هلم « بلع دش الك ينلو نذلق ىلابت ةياورمتالككل

 وا نيئباصلا وا سوهملا وا دوهيلا واىراصنلا وا مالسالا نيدب انيدنم اذه

 بذكي ال ىلاعت هنا ىلع نوعمم مهناذ قد هللا ناب نيدي نم لكوا ةمهاربلا

 دةفبذكي وا ملظيهنا لوقي دحا مهيف سيلف قااذلا ىنن نم لكو لظي الو

 هللا نا ىلع ادا يثاحن ال اثيدحو اءدق ضرالا ناكس عيمج قابطا جص

 مهفدجول اذهب لوقلا ىلا نب رطضم اونوكي ملولف بذكي الو لظب ال ىلاعت

 اذه ىلع مهلك مهعئابط عهتج نا لاهلا نمو كلذ فالخب لوقي دحاوولو

 هوكردا ام ةفرعمىلا مهترورضك مهسوفن يف لجو زع هللا اهبعضو ةرورمغل الا

 نوكيا نكمار لاؤسلا انه لاس ناي لوقنف اضاو موقع ةيادب و موساو
 هسوهو دسافلا هليخو ةبذاكلا هنونظ هتمهواو سوسوت دق سانلا يف ناسنا

 روصتي و هيلع ثام فالخ ىلع سانلا او هيلع شام فالخ ىلع ءايشالا نأ
 اذه نوكي نا نكي سيل ما هيف كشي ال قح هنأ دسافلا نظلا اذه هدنع
 اورباكو تملا للاحلاب اوتا ملاعلا يف اذه نوكي نا نكمي ال اولاق ناف ملاعلا يف

 ال لبق هتفص هذه نم ريثك سانلا يف دوجوم نكمم وه لب اولاق ناو

 داسفلاو نوكسلل لوالا .عوضوملا

 ةعيبطلا افون وك ال رهوج ةروضلاو
 لقعلاو لقعلل ةما سفنلاو سوفنلل ةما

 لوانا لجانه لوالا عدبملا ةما
 ةروص لوالا عدبملا هعدبا عدم

 الو هل ةياغ ال عدبملا لاقو لقعلا

 صف هل سيل ةياهن هل سبل امو ةباهن
 رئاس كيس ةياهناللا لاقو ةروصو

 ةروص اهل ناكل تققَحت ول تادوجوملا
 هل ققْي امو بنرتو عضوو ةعقاو

 [مائنم ناص تلنرتو عضوو ةرود

 عدملاو ةياهتر ذاب تسيلر تادوجملا
 هنا ىلع سيل ةياهن يذب نبل لوالا

 هليخغي م ةياهن الب تاوجلا يف ”بهاذ
 لايخلا هيلا قري ال لب مولاو لايملا
 ةياهن الف ةياهن الو ةياهنب هفصي ىت>

 الو هدحي سيل ذا لقعلا ةيج نم هل

 سياووف هدحي سلف سحلا ةهج نه

 ةروصو "صن هل سلف ةياهن هل
 ةيلقع وا ةيسح ةيدوجووا ةيلايخ
 الل عن و ل لا
 ةويس تنك قداس ىسوفلا أ

 ءاغنانم وحن ىلع نادبالا دوجو لبف
 ااوذب ةزيائتموا  اهكب ةلصنم اما

 اللاكسا نادبالاب تاصتاف اهبصاوخو

 امتالاو اببلاوف نادبالاو ةمادتساو

 ىلا سوفنلا عجرتو نادبالا لطبتف
 يذلا كامملاب فوخي ناك اذه نعواوتيلك
 طارقس نا لاق هلتق دي ري هنا هسح
 رسك يلع الار دقبال كلملاو بح يف

 ىلا ءاملا عيد و ردكي بحلاف بحلا

 لئاطملا يف. ىو وإقا طارقسلو رجبلا
 فلشخا امو ةيلمعلاو ةيعلاو ةيكحلا

 ةكحلا نا طارقسو سروغاثيف هيف



 اممصو ولو .اهفصي نا لقعلا غلب

 كنا كيلع مزلاف ةيهانتم تناكل
 دنو ةياغ الو ةيامن الب اهنا لوقث
 امنا لاقف ةيهانتم تادوجوملا يرن
 ال لباوقلا لامت>ا بسحب اهيهانت

 الو ةوحولاو ةكمحلاو ردقلا بسخي
 ةياهنالب اروص لمت مل ةداملا تناك

 يف لذي ةيج نم ال روصلا تهانتف
 نعو ةداملا ين روصقل لب بهاولا

 ناو اهنا ةيملالا ةك+لا تضتقا اذه

 الا اناكمو ازوجوةروصو اناذ تهانل

 الا اهرخآ يف ًانامز يشانت ال اهنا

 ضن ءاقب روصتيمل ناو اهلوا وحن نم
 صاختتالا هافيتسا ةكمللا تضتفاف
 ايهاثما ددحن كالذو عاونالا ءاقتب

 ىقبتساو عونلا ' اقبب صخش»ا ظفحمسل
 غلب الف نضاختالا ددم عودلا

 ةككمللا هلو ةباهجاا دح ىلا ةردقلا

 طارقس بهذم نم مت ةياغ ىلع فقث
 ىلاعت يرابلا هب فصوي ام صخا نا

 ةردقلاولملا نال موف كج هنو اوه

 هنوك تحت جردتل ةكسحلاو دوجلاو
 هاقبلاو لكللة عماج ةفض ةايملاو اح
 هنوك تحي جردنت ماودلاو دمرسلاو
 لكلل ةعماج ةفد ةيمويقلاو ًامويف

 هردوج نم قطان يح وه لوقي ابرو
 نه ال انقطنو انئايخو هتاذ نم يا

 انئايح ىلا قرطتي اذملو انرهوج
 الو داسفلاو زوثدلاو مدعلا انقطنو

 ىلاعت هقطنو هتايح .ىلا كلذ قرطتي

 يفهنع( سيخرط واف) حو سدقتو
 ةثالثهايشالا لوصا لاف هنأ يدايملا

 ةروعلاو رضنعلاو ةلعافلا ةلعلا يهو
 |١ وه رصنعلاو . لعافلا وه ىلاعت هللاف

 ض6 و

 يلاعت هتردق ص,يصخم دحال لحي الف صخب ملو لجوزع معف ردقي و ءاشي

 لوف واو*يلاعت لاقو+ةي ١ لزني نا. ىلع رداقهثلا نا لق*ىلاعت لاقو الصا

 ىلاعت لاقو*نيتولا هنم انعطقل 5 نيميأاب هنم انذخال لي وأقالا ضعب انباع

 ناالولو* ىلاعت لاقو* ولعت ال ايف مكتشانو كلاشما لدين نا ىلع نورداقل انا*
 ةضف نم فقس مهتويبل. نمحزلاب رفكي نمل اناعجل ةدحاو ةسما .سانلا نوكي

 ردافب ضرالاو تاوع-ا قاخ يذلا سيلوا* ىلاعت لاقو*نوروظي هيلع جراعمو
 هنا ملسو هسيلع هللا ىلص ”يبنلا حون نع ىلاعت لاقو*ىلب ملثم قاخي نا لع

 كودو اًراردم مكيلع ءاهسلا لسري ارافغناك هنا مكب اورفغتسا*«لاق

 ناونا *ىلاعت هلوق عم*اراهنا مك لمجيو تاني مك لعجي و نينب و لاوماب
 ثعب نا ىلع رداةاا وه لق*ىلاءت لاقو*نءا دف نم الا كموق نم نمي

 نا هبرر ىسع+ىلاعت لاقو* مكلجزا تمت نم وا مكقوف نم اباذغ مكيلع

 قبسامفالخ ل عفي نا ىلع صن اذبف*نكنم اريخ اجاوزاهلدبب نا نكقلط

 تذعي ال هنا لع نم بيذعت نمو هيد ال هنا اع نم ىده نم هلع يف

 عهتردق لع صن اذه لكو ادبا ندب الهنا ملع دق جاوزا ليدبتو ادب

 اذهلثمو دبا بذكي ال يذلا هلو بيذكت ىلعولزي ل يذلا هلع لاطبا .

 ىلاعتدهللا نا هلوقب بجوي نمم ةلالض متاو ًالوق بجعا نف ريثك نارقلا يف
 كيلم دنع * ىلاعت هلوق عم بذكلا ىلع رداق ريغ كالذ عم ىلاعت هناو بذك

 قلطاف*اري دق ماعلا ناكو.+ ىلاعت هلوقو *ري دقلا يلعلاوه + ىلاعت لاقو*ردتقم

 هوجولا نمدجوب هتردق صيصخ زوجي الف صخب لو معو ةردقلا هسفنل يلاعت

 ملظلا ىلع رداق ىلاعت وه ذا مكنموب اف لئاق لاق اف 6 دع وبا لاف 3“
 اهلك ق ئاقحلا لطبتف ِهِلعْفس هلعل وا هلعف دق نوكي نا نم لاحلاو بذكلاو

 نكاح ا حصت الو

 ةزورمض كلذ نم اتنمأ يذلا ناوه اذ#ه يف انباوجو 26 دمموبا لاف 94
 نينثانم رثكا ةثالث نا.انسفرمك ا: نون يف ىلاعت هللا اهفصو دق ىثلا ةفرعملا

 لءحنال ريما ناو انوتيز لمحي اللخنلا ناو قمحا قمحالاو زمن زم نا.

 و

 الارج
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 اولاق نوكي ال هناب هلع مدق" مم اذك عا ىلع ىلاعت هللاردقيا لاقف لئاس

 كلذ ىلع ةردقلاب فصوي ال ىلاعت هنا باوجلاف

 ' يش لع اهومدعاو هتردق اوبجوا مهنال ءافخالا اذهو 6 دم وبا لاق

 لعفام ريغىلع رداق ىلاعت هللا نا ةفئاط تلاقو ءافخ الب لطابلا وهو دحاو

 ةلزأعملا روهمج لوق وهو هدابعب لعف ام ملصا لع ةردقلاب فصوي ال هنا الا

 ملظلا ىلع ردقي ال هنا الا لءف |. ريغ ىلع رداق ىلاعت ةللا: نا ةمئاط :كللاقو

 لعالو باذك دي ىلع ةزهعم رابظارإع الو دلولا ذاذتا ىلع الو روما ىلعالو

 ةي رعشالاو هباحصاو ماظن لوق اذهو د.دوتلا ض ىلع الو لاخلا نه * يش

 ريغ ىلع رداق ىللعت هللا نا ةفئاط تلاقو ملظلا ةيئام يف نوفلتخ اوناك ناو

 | لمي نا لثملاهلا ىلع ردقبال هنا الا بذكلاو مٍلظلاو روجلا ىلعو لعف ام

 لّوق اذهو 55 نيناكم ف وا انيق اعئاقو 5 !انزتو كادي ءئشلا

 ةلزآعملا ند فئاوط و ىخلبلا

 تحم الو هب انتسلا تقلطنا ام هب للض نم لال ض الول يذلا مياشلا

 نبا ميسا لاقف لض نم لالسض هللا ةياكح هكحن انكلو هتباتكب ايديا

 ناسنالل لاق ذاو هاينغا ننو ريقف هللاو ةلولغم هللا دي وهللا نبا زيزملاو هللا

 نول ءاسقي نولازي ال سانلا ناب ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر رذنا اكو رغكأ

 مالسالا لها لوقف هللا قلخ نف قلخلا قاخدللا اذه اولوقي ىتحمبنني اهف

 لك لعو ءاشي لل لامف ىللعت هللا نا وه انركذ ام لبق متصاخو مهتماع
 لاخلا نم ةياغلا غلب ناو هنعل وئسم لكو نارقلا هاج اذهبو ريدق يش

 هيلع رداق ىلاعت هللف مهغي لوا مهف

 لعفي ىلاعت هللا ناب ءاج املا نارقلا نا مهضغب يل لاقو !6 دمحوبا لاق 96
 ىلع ةردقلاب ىلاعت هللا كف ضوبأ نا نشا عن اماو اذه ركن ال نْهتو هاشم

 نمفزري ىلاعت هللا لاق دق هل تقف 'ئئبّنسل ف ىلع ةردقلاب و ءاشي اللام

 نء دهازلا لضافلا كحل

 ل ا ا

 1- كل |

 دم مكاو سرالاسراو ”سررغاتت
 تايفالخالاو تايلالا ىلع اهفانصا

 سفنالا +4ضاي رو دهزلاب لهتشاو

 ياا نر ضرعلو قجاشيإلا اهلك دعم
 يف مافاو لبجلا ىلا لزتءاو ايندلا

 اوناك نيذلا هاسؤرلا يعنو هب راغ

 ناثوألا ةدابغو كرشلا نع هئامز ف
 ىلا.كاملا اكراخلاو ةغاغلا هيلع اوروتف

 ملا ةاقس مث كلملا هسيخ هلتق
 يرابلا نا طارةسلاق ةفورعم هتصقو

 رهرجوهو طقن هتيوه 0 0 ىلاعت

 اة نب ناك ل
 ْ ةباوصلا نم ةطعاثن نءووراك مال.سالا لها هيلع يذلاو دع دمحوبأ لاق د

 ا مادقالا اذهو تاللالضلا هزه تثذَح نا لبق مثدعب ْندو مع هللا يضر

 لقعلاو قطنلا اندحو كف لوقلاو

 هققحنو هفصو ءانئحا نع ارصاف

 قئاقحلا نال كال ةعرعشلاو |

 كردملا وهف هوهوج ءاقات نم اهلك
 افدصو ءيش لكل كفصارلا و2

 فكف ايما دوجوم لكل يمنبللاو
 كيكواسبا هيعمل نا'يعسملا ردقي

 عجربفأاةصو هب' طبخي نا: طامملا ردقي

 ينو هلاففاو هراثا ةهح نه هفصيق

 نس اتي اها هلا كاتو شا

 نع رخل رهوجلا ىلع ةعقاولا ءايسالا
 يا هنا انلوقف لثم كلذو هتقيقح

 ردق» يا قلاخو 'يث لك عضاو

 ماضي نأ مقيم يازي زعو 'يش لك

 ماظنلا ىلع هلاعفا 5 يا يكحو

 هلع نا" لاقو تانضلا رئاس كالذكو

 الو ةباهج الب هيكل مدوحو هثردقو



 !| ةضايرلا فب سحلاب ب ولملا ملاوملا
 ىلا عئابطلا ملاع نع تمفنراو ةغلابلا

 يلا ترظنف لقعلا ملاعو سفنلا ملاع
 نم اهل امو ةدرجلا روصلا نم اهيفام

 الام تعممو رونلاو ءاهبلاو نسحلا

 ةيجتلا تاوصالاو ةفي رشلا نوحلا نء
 ملاعلا اذه يف ام نا لاقو ةئناحورلا
 نسحلا نمريس رادقم يلع لغش

 نم ةفوف امو ةعيبطلا لولعم هنوكل
 نا ىلا نسجاو فرشاو يهبا ملاوعلا

 لقملاو سفنلا ملاعرلا فصولا ىلضب
 اهيف ام هفصو قطنملا نكمي الف فقيف
 ءاهبلاو نسحلاو م ولاورفرتلاووت

 لاصتالا يلع داهتجاو صرح نكيلذ
 مكواقب نوكي ىتح ملاعلا كلذب

 نم مكام دعب ”اليوط مادو

 وه ملاع ىلا نوريصتو روثدلاو داسفلا

 هلك روريسو هلك ءاهبو هآك نسح

 كرورسس كتروكي و هلك قحو زعو
 نمو لاف ةعطقنم ريغ ةئاد عتذلو

 هالوم نيبو هشب طئاسولا تناك

 صقنا ةيدوبعلا ةبتر يفوهف ردك |
 هحلاصم يف ارقتفم ندبلا ناك. ناو

 ةيدات يف ةرقتفم ةعيبطلا ريبدت ىلإ

 تناكو سلا ريبدت ىلا اه اعفا

 لذفالا اهرايئ>ا يف ةرقنفم سفنلا

 قوذ نكي ملو لقعلا دارا ىلا

 يرحلابف ةيملالاةيادحلا الا عاف لقعلا

 يف لقعلا يرضي نيعتسملا نوكي نا
 ةنطفب هل اًدوبْشم فراصملا ةفاك

 عباتلا نكس نأو ءالوع ءافعك الا

 ةعييطلا يعاودل داقنملا ندبلا ةوهشا

 كر , | ديعب, سفنلا ,يوه يئاوملاو

 هابنر يف اصقان .هالوم
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 هفصو ردق هناف نكاس يش كيرحت وا «يش قاخ وا ضيرم ءاربا نم

 الو انلوةب لاق دقف لاحم وه اذهو هكح ييذكتو هلع ةلاجا ىلع ةردقلاب
 رعهتاذ يف لوقلا ىلا ىدا لاوس لك اماو دب الو يراوسالا لوقب وا دب

 ىلاعت هللا ناف .اًعيش ىشاخن ال لئاسس هنع لأس ام لك نا لوقت انناف لجو
 اهعامسلمتسي ال 5 و تجار 4 ناذإلا ةلعتمتاع زرق هيل ثرذاف
 اهيف ام لك يهو اهب ظفاي ثيح سولجلا لي الو اهب قطنلا لسا الو

 هتنكلالم نم كلج وا هئايبنا نم يبني وا هب فافختساو ىلاعت يرابلاب ر كَ

 يا متععت اذان 1*لجو زع لاق لجوزع لال نم ةي 1 8

 * ملثم | ل مكناهريغشي دع يف ا اوصوخ ىت> موعم اودعقل الف اهب 537

 اهب رع 54 كيان

 مر رغك دق 0 زخسل محن ك هلوضرو هتايا اودلااب ألق*لجوزع لاقو

 * مكناوا دعب

 اذه 4 نا ىلع ردا هللا له انام الئاس ناولو 6 دمسوبا لاق

 ائمزاي 5 لاكسلا“ اذهب انا اشر نا:ذارا ةناولو من انلقل ًرلكو ! درق رفاكلا

 عامتسالا انل لحي مل لضاف لسه وا يبن بحاص , يبن وا الم نم ههيظعت

 هنع لاس 51 ىلع داق ىلاعت هللا ناب [يفاك ابا وج هانيحا دق انككلو هيلا

 طقف عينشتلا هضرغ اهئاذ يفاكلا باوجلا اذهدعب ىدات نف امل ا

 نإملامابرهلادججلا اوعاطقنالاوةرظانملا نعزجعلا لئالد نمناذهو هيومتلاو

 فرطاانم اهودبف ماسقا ىلع بابلا اذه يف سانااو 6 دم وبا لاف 6

 ىلع لوق وهو لعفي ام ريغ ىلع ةردقلاب ىلاعت هللا فصوي ال لاق نه لوق

 ردقي نا نم عنم نم لكل دب ال نا اولعاو ةلزثعملا خويش دحا يراوسالا

 نم ةرورمض دب الف لئاسلا هنع لاس ام ءيش ىلع وا لاح ىلع ىلاعت هللا

 لاما ىلا هجورخو ةلوق دسافنو هضقانث روهظوا لوقلا اذه ىلا ريصملا

 ىلاعت هللا ءاش نا اذه دعب هنيب أم ىلع همتزب هنعر يذلا ثلا

 تعنشتسا اهئنااالا لوقلا اذه ىنعب ةفئاظ تلاق دقو 6 دم وبا لاق 9“

 1 نكلو : ٠يش لك ىلع رداق 1

 لئاس

 اف يراوسالا ةرابع



 اك را د
 ًادبملا هع رانلاو رانلا اهدعب و ارا | سحححح --------  حلعسسجا

 ىعرداق ىلاعت هنا تاوجلاف دلو دعب نا لع رذاف ىلاعت هللا له لشن

 هللا دارا ول+ ىلاعت هللا لاقن ارقلا يف كلذ ىلع لجو زعصن دقو (1) كلذ

 نا اندرا ول*ىلاعت لاق كلذكو + اشي ام قلخ ام قظصال اًدلو ذختب نا

 *نيلعاف انك نا اندل نم هانذختال اول ذذت

 نسحو كالذ ىلع ردي لجو زع هللا نا قلطي : نمو الي دمت وبا لاق 4

 لجو زغ هللا ناب مطق دقف كلذ ىلع ةردقلاب هللا فدوي ال لاق ناب هلوق

 *يث يف فصو مث ام :يش ىلع ةردقلاب فصوب نيفةطساو ال ذا ردقي ال

 ال نا بجو اذاو هيلع ردقي ال هنا نم جرخ دقف هيلع ردقي ال هنأب رخا

 هللا *تكاصو كلو 1و هيلع زويل انما ةزو زعم قلقا دارا 1دقار دق

 ىلع ةردقلاب ىلاعث هللا فصوي ال لاق نم ناف اضياو رفك دف رمصلاب ىلاعت

 ةعطقنملجو رع هتوؤ لعجوةيهانتم ىلاعتو هناه# هتردق لمح دقف لاخلا

 ىلاعت هناو ضرع ةيهانتم ىلاعت هتوق نا ةرورضض كللذب ةموزلءو ةدودحم

 درمم هب رفكو لجو زع يرابلل ديدحت اذهو ةيهانتم هيف ةميطب لغاف

 لعو مودعملا ىلع ردقي ىلاعت هللانا انلوق ىتعمو نيقولملا ةلجيف هل لاخداو

 لاخلا نع لئاسلا لاس ن اوهو ىلاعت هللا ءاش نا ةنينن اموه امنا لاخلا

 انا وهدل انباوك هب ظوفلم عومس# دوحوم لاوس كش الب وه ع نعو

 اذ هو هدجوي ىنمم ظفللا كلذل قاخي نا ىلع رداق ىلاعت هللا نا انفقح

 يراوسالا ىلع لوقو لولا اذه الاس لو انلوف اذهو لوقعم جيم باوج

 نم اماو ةلبج هلمغي هنا ملع ام ريغ ىلع ردقي ال ىلاعت هللا نا لوقي يذلا

 لوقيف عوفولا وا انلوق ىلا عوجرلا نمهل دب الف يراوسالا فااخو انفلاخ

 هلعفي ل :يش ىلع ةردقلاب ىلاعت هللا تفصو ام ىتم هنال معذ ناو يزاوسالا

 بجوي يذلا قلطملا لاحلا نم هنا مه اذه ا لا كلذ ىلع رداف ةلوق ( ( ١

 بحجوأ م نا ررف دف وهو ةودملا ىلا يداوي هل دلو دوجو قالا يش هللا ىلع

 - قس ال كلذ

 الو عوذولا يذنقت ال ةيطرشلا نا ررقملا ن*هو تايطرش امال كلذ يفنقب

 ها ةمالا ريهام هيف فلاخ هناف ماقملا اذه يف ا دج لمأتف ناكمالا !

 * ( ين - لّصفلا

 5 ثايب ل نه هب لدتسا انو (ضفز هضعب 5 لااوش هنال [باوح

 دا-غةلااهيلاو نّوكتلا اهنف ىهتنملا اهيلاو

 يف فدلفت يذلا( سسروقتيا )ماو

 نا ىري ناكو سيطارقميد مايا
 كردت ماسجا تادوجوملا ىدابم

 يف الخلا نم كرمت تناك شو "القع

 هايشا ةثالثاطنأ الاهل ةيابن ال الخلا

 سيطارقئدو لقثلاو ظعلاو لكشلا

 مظعلا نيئيش اه نا ىري ناك

 ماسجالاك لتنارك ذو طقف لكشلاو

 رسكدت الو لعفنت ال١ يا ىرجتن هل
 ةسوسو ريغ ةموهو.يا ةلوقعم يو

 امتاكرح يف ازجالا كلت تكطصاف
 نرم : لضخ اقافتاو. !دارظما

 اهذاكشاو ملاعلا اذهروصابك كطظصا

 تانهج نم ةانحنا لع“ تكرختو
 مهنع يي يذلا وه كالذو كرختلا

 اه .اوتشي ل قافثالاب اولأف مهنا

 دجواو كاكطصالا بجو! اًمناص

 مناصلا اوتنثا دقءال هو ةرودلاهذه

 رهاوجلا كات" تاكرح“ بس اونئاو
 اكيف اهلاقم دهاابك اككنطماناو

 قافنالاب ماعلا لوصح مهمزاف قافتالاب

 ناذيلن سروغاشيفا ناكو ةطخلاو
 سكنلف اهدحا اكسو ولك

 سراف لخد دق شونزرب فرعب و
 سروغاشيف- ةكح. ىلا: نسانلا اعؤو

 موقلا ةيسوجم ىلا هكح فاضاو
 دنحلا لخدو "سونالق اعدب رخالاو

 هك فاضاو هكح ىلا سانثلا اعدو

 اك سوجملا نا الا: موقلا ةيمهرب ىلا
 ددعنلاو“ هلوق“ ةياينخ هاوذقلا ناقر

 سروغاشفهنعربخ | امو هئيناحو راوذخا

 هذه تنباع يفا لاف هب ىدواو



 ابسناجي و اهلك اشي يذلا اهنكسمولا
 رانلا نم وه يذلا مسجلا ناكو

 ابذبم ملاءلا تالذ يف اهعحح ءاوهاو

 يذلا مرجلا اماف ردكو لقد لك نم
 رثدن كلذ ناف . ضرالاو ءاملا نم

 يوامسلا مسهل لكا شم ريغ هنال ىنفب و
 نزوال فيطل يوامسلا مسجلا نال
 ملاملا اذه يف لاف سلب الودهل
 ةيناحوز دا هنال مرجلا يف نطبتسم

 | لب مسجلا لك اشي ال ماعلا اذهو

 شاوخ وهام لكو هلك اشي مرجلا

 هيلع ةيئاوطاو ةيرانلا ةازجالاو
 ياو كيلا ,ةشداخلا ةتناكا كا

 ةيضرالاو ةيئاملا *ازجالاو بت م
 اذهو بلا ةيمرجلا تناك بلغا هيلع
 ملاع ماعلا كلذو مرجلا ماع ملاعلا
 رشي ملاملا كلذ يف سفنلاف مسجلا
 ال ماد .ينامرج ال يناسج ندب يف
 نوكت هتذلو روثدلاو انفلا هيلع زوحي
 ليقو سوفنلاو عابطلا اهلي ال ةمئاد
 ملاعلا لاظباب تأف مل سروغاغيفل
 اهلجا نم يتلا ةلعلا غلبب هنال لاق

 هتاكرح تنكس اهغلب اذاف ناك
 تافيلاتلا يه ةبولعلاتاذللا رك او

 حيبستلا لاقي مك كلذو ةيحلا
 ءادَغو نييناحورلا ءاذغ سيدقتلاو

 كلذ هنذم قلخ امم وه دوجوه لك

 (سيشاباو سطيلفاريا ) اماو دوجوملا

 نا اولافو نيي-روغايفلا نم انأك
 فناكت اف راثلا وه تادوجوملا "ادبم

 نم لاجتامو ضرالا وبف رححتو اهنم
 نءلاحت امو هام راص رازلاب ضرالا

 هالوتم رانلاف اوه راص رانلاب ءاملا

 اهدعب و ةاملااهدعب هضرالا اهدعب و

 دي ا دوي

 ملع يف الاح لزي معونلا اذهو هلوا 1 ا وراسل هع سفح كلا
 لاس الو الاكس سيلف اذكه ناك امو رحال هيعف نكمم وه الو ىلاعت هللا
 هموت وا هقيقحت ىلع ًاباوج يغتي الق لأسي ملاذاو الصا ىنعم نع هلئاس

 ةردقلامدعب ىلاعت هغصو ىلاكلذب بدني الثل لوا معن اباوج يضتقي نكل
 ىلاعت هللا ناب لقملا ةرورضب نينقوم انك ناو الصا هجوب رولا وه يذلا

 هن ىلع ىلاعت هللا ردقيا لأس نم لغم اذهو ادبأ هلعفي الو طق هلعفي م
 الام ثادحا ىلعوا هلثم تدحب نا ىلعوا زم نا ىلعوا لوي نأ ىلعوا

 نيناجملو نيرورملا مالك هبشأ اضعب اهضعب دسفل تالاكوس هذبف هل لوا
 لطب امننم لامع هلع ىلاعت هللا لزب مل عونلا اذهو مهي آل قم مالكو

 ثااثلا مسقلاوهو ل علا يف لاخلا اماو ادبا هثودحدعب و لقعلا تودحل بق

 نكي مل نا دعب ىلاعت هللا هقلخ ثدحم قولخم لقعلا ناف لبق انركذ يذلا

 ثدهحاو ىلا#ت هللا هثدحا اهيف لوم ضرع سفنأا ىوق نه ةوقوه اماو

 عرتخا نه نا ملعنلقحأا ةرورمغبو ىلاعت كاذل اًراتفم هيلع يقام ىلع هبتر

 هلثم هريغ عارتخا ىنع ردأق هعارتخا كرت ىلع رداق هنافهلءغي ناراتخا ىكلا
 لكف هرئاس ىلع هتردق نوب و كلذ ضعب ىلع هتردقنوب قرف الو هفالخ وأ
 ىلاعت هللا هلءج ذم الامم ناك امناف طقف لقملا يف الامم ىناعت هللا هقلخ أم

 لمص ل نأ ىلاعت ءاشولف الذ لقال ل علا ةروص ٌتِدَحَأ نيخو الاخت
 لمجي نا ىلع ىلاعت هللا ردقي له لاس نم كلذكو الاحي ناك امل الاحم
 قيل وأ نراكم ف اين وا لجاو كقو ف امم اموللمُم !'ةوخوم اناش
 ثالذ لكى لع رداق ىلاعت هللاو مييحص لانوس وف اذههبشا اه لكو ناكم يف
 كغ ال امم انمانم ف هارث ام كالذ ىلع ناهربلا نموهنّوكل هنوكي نا ءاشوأ
 ايئرم اسوس اندكمم انمانم يف هارنو آنيقي منتم ةظقيلا لاح يف لاحت هنا
 لم ل1 نإ تجب ذللك يوكي ةرورفلاسف ابنك اعووب# نافل ردم
 كلذكو ةظفبلا يف كم هدجوي نا ىلع ارداق ناك مونلا يف انكم لان
 |[ م م سس جو مس مس ع م م م ب م م سس سس

 ع



 لا ا

 همادعا وا هثادحا وا هرييغت نع لاكوسلاف هل ًادتبا الام هنع 0

 امو هلاوس قيقحت الو هلاؤس ىنعم مهف هنع لئاسلا نكمي ال دسافتم لاكس

 باوجلا: نال ءلكشت ىلع الو هقيفحت ىلع هنع باوجلا مزليال اذكه ناك

 لوقت مث اللْضا لاؤسا :هاه سيلو لاوس نع الأ نوكت 00

 لالا ام هتوقو ىلاعت هللا لوي نيبث نا بجاولا نم:نا دي 8 ىلا هللاب

 و "ين ماق ن م ناف هنع اه. ربعي اذ (عو ةظفللا هذه 5 ىنعم يا 1

 نادي 5 ىلاعت هللاب و لوقنف لهجلا نم تارمغ يف وهف هانعم قيقحت فرعي

 لاممينانلاو ةفاضالاب لادم اهدحا ا سماخ ال ماسقا ةعبرا مسقني لاوملا

 قلطم لامت عبارلاو اندنع لقعلا ةبنب يف انني ايف لاح ثلاشلاو دوجولا يف
 مالكو ا 7 اندلاو ناس - نبال ةيهللا تابن لثم ةفاضالاب لاحللاف

 هدف اذه هبشا"امو: بيعت ا رمشلا هغوصو قطنملا قئاقد يف يغلا هلبالا

 يف لاخلا اماو مثريغ نم ةعنتم هنم ةنكم ا مل هاا يف ةدودوم يفاعملا

 قطنكاو نحب ان حو! تاح نازجل و نار 2 حان تولق جا

 ةعبلا اندنع انكم سبل هلك اذه ناف اذه هيشا اموماسجالا عارتخاو رحملا

 000 يف لكشتم لقعلا يف موت ةنكلو ٠ اةوحوم الو

 يلع ء ةلادلا م ارممم يفمالسأا مهلع :أينالا ف 1 نيس انيذهبو ناك وأ

 ندآق ١ 8 . 1 نوكف لقعلا ةيذن يف ائشيب امف لاخلا اماو ةوبنلا يف مد

 ها ىلع نا ىلع ىل أعت هللا ردقي له لئاسلا لاوسك و دحآَو نيَخ يف 2

 كلا هيف مقي ايف لقعلا يف لكشتي ال ام رئاسو أمم لعالم

 0 أس نم ةثالثلا هوجولا هذبف لجو زع يرابلا نود اهف نكما

 ه:ع باو ا مزلي ههجو فورعم مووفم - ص ا وهف اهيلع ىلاهت هللا

 نوكيال اني ايف لقملا ةينب يف لاحلا نا الا هلك كلذ ىلع رداق هللا نا معن

 سنا يف مقاو اذه ةتيلا كلذ ريغب الو يبل ةزهعم ال ملاعلا اذه يف ةتبلا

 لاخلا ماو رخ اهل ماءيف اذهلعفي ىلاعت هللا نوكي نا دعب الو ةرورمغلاب

 هنيعالاحلا وه اذهف 1 رييغ' يرابلا تاذ ىلع بجوا لاوس لك وبف قلطملا

 ردقيا اهن

 تذنلاو ناخلالا تابسانم سفنلا
 اهعامس تدجاوتو تشاطو اهعامسإ

 افلاصتا 3 تناك دقلو تشاحو

 كات زم تعدبا دق نادنالاب

 تاصتا م ع | مث ىلوالا ةيددعلا تافيل أنلا

 تاسدبتلا تناك ناف نادبالاب

 ثدر#يو ةرطفلا بسانت ىلع ةيقلخلا
 ةجراخلا تا.سانلا نع سوفنلا

 ابككس يف“طرتغاو [يماعي .تلذمتا
 لوالا "نم لك او لمجلة ةّئيه ىلع

 ا دف لوالا تافيل أتلا ناف

 ةيضاي رلاب وةوقلاب تناك ث يح هجو نم
 ىلا هكدا ملاعلا اذه يف ةدهاجملاو

 ىلا ٌوقلا لح نم ةجراخ لاككلا دح

 يفلا عئارس ارشلاو لاف لعمفلا دح

 تادابعلار :اسو ةاكزلاو ةالصلار,داقع

 يف تابسانملا هذه عاقيال يه امنا

 مرو ةيناعوزلا كال انلا كلإت داب اقم
 داكي ىتح فتيل أنلا زي رقل يف علا
 فيلأتلا ىو. ملاعلا يف سيل لوقب
 سوفنلاو تافييل أ: ضارعال او مانسجالاو
 رص لك كردسقي و تاغ ان -لوذعلاو
 ىلع يل أتلا ريدقل من كلذ ريرقت

 تدرو ىف

 صا ردقملا ىلع ريدقتلاو فلاوملا

 براكو هيلع لوغيو هب ىذتم

 نيعباتم( رعاشلا نوني زو سوني رخ)

 عدلا“ يف هير لع سرزغاينأ
 ىلاعت يرابلا لاف اهناالا عدجملاو

 ةدحاو ةعفد لقملاو سنفنلا يب

 اعطسوت) عع ميج عدبا م

 الو ناتومي ال اهعدبا ام 'ودب يفو

 نأ اركذوءانفلاو روثدلا امهيلع زوخي
 نم هك ر ةرهاط تناك اذا شفنلا

 ىلعالا ملاغلا يف تراص سند لك اي سل ايس افا اا مي هسا شا سال



 عضو ف حودو جاهتباو عادبالا

 اهقطنمو هنود وه ملاع هنمو ةرطفلا

 ناف ةيلاعلا::ملاوعلا قطنم لثغ نبل

 ةيناعوراا نوحلاب نوكي دق ىتطنملا
 ةيناحورلا نودللاب نوكي دقو ةطيسبلا
 ماد اهرورن نوكي لوالاو ةبكرملا

 دعب وه ام .نوهللا نمو مطقنم ريغ
 دعب قطنملا نال بيك رلا يف عفان

 روربسلا نوكي الف لعفلا ىلا جرخي م

 شبل .ى:رغللا نالا لكلا ةياغب
 نود وه ملاع لكو قافثالا.ةياغب
 نسحلابلاوعلا لضافتتي وةبترلاب لوالا
 ملاوعلا لق رخالاو ,ةتينزلاو ءايبلاو

 لك عمت ' كلذكو اهلفسو اهلقتو

 لك ةداملاب ةروصلا دحمب ملو عانجالا

 هم "زج لك ىلع زاجو داحيالا

 الإ رخالا ذزلا نع :كاكفنالا

 لوالا رونلا نم اليلف !نون هيف نا
 تا عون هيف دجو رونلا كالزإف

 كللاذو نيع ةفرط تشب ' كلذ الواو

 لقيلاو . ىبنيلا يتيح لالقلا ىوونلا
 نا ركذو ملاغلا اذه يف ايل لماحلا
 ةلباقم يف عقاو ةرطفلا حب ناسالا

 ملاعلاو_.ريغص ملاعوهو هلك .ملاعلا
 نم_هظح زابص_كلاذلو نيبك نانا

 م وقث نسحا ن مف رفوأ لةعلاو سفنلا
 ةسيكزتو هفالخا بيدهتو هسفن
 ةفرعم ىلا !لصي. نا هنكما, هلاوحا
 هسفن ميض ندو هفيل أت ةيفيكو ملاعلا

 ميوقتلاو بيذهتلا نه اهلا هب مب ملو

 لغغاو دودعملاوددعلا دادع نه جرخ

 اءايضراصورودقملاو ردقلا طاب نع

 ةيناسنالا سفنلا لوقي. ايرو الم*
 تنساناذهلو ةينل وا ةيددع تافيلات

 ابرك ىلاعت هللاناوامرك هدابع ىلع هللا معن ىعست ناءانع.دعبب الو ىلاعت لاق

 *هللا لضف كلذ « ىلاعت هللالاف*ًاللضف اضيا اهيعسنو كالذ 8 نسهتسأ

 دلاخنب هللا دبع نب نمرلا دبع اثدحو أمرك ىلاعت هل ناب صالا تنث دقو

 انا طايخ نب ةفياخ ىل. لاق يراخبا.اذا يرب رغلا انأينا دبا نب يهاربا انا

 ناجل سن رععم نعو كلام نب سنا نع ةداتق نعد عس أنا عيد ناني ديزي

 هيلع هللا ىلص ىئدنلا نع, كلام نب سنا نع ةذاتق نع ثدحي يبا تعمم
 ناملاملابر اهيف عضي ىتح دي زمنه له لوةثو اميفىتاي لازي.ال لاق ملدو

 كمرك و كتزءب دق دق لوقثو ضعب ىلا اهضعب يوزايف همدق

 اهوركذ ءايشا نع .لاؤساا يف سانا برطضا دقو اكدمتوبا لاق 96

 كلذ نع باوجلا يفاضيا اوب رطضاو الما اهياءىلاعت هللا ردقي له اول أ سو
 نع لائسلا قيمت هجو هتوقو هللا لوي نوئيبم نو دمح وبا لاق 9#

 يبعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو طيلخ نود هد 0 باو لل

 لئاسلا موي لغفأب قفح اذالاؤو سا | نا قيفوتلا لاق هللابو لوقتف مظعلا

 ا 0 0

 لهاج وه اعاؤ لاه هناو انيباق لاكوس اذه ناب 4ضع باجا

 ندع كلذ

 نهو مزال ةهنع

 ضقنيو اضعب هضعب دسفي يذلا لاؤسلا !ءاوهنع لاستم عطقنم باوجلاب

 لاس لف هنع لااا ققحي ل امو دعب ققحي مل دساف لاوس وهف هلوا 2

 ناتعماح ناتيضق ناناهف هلثم لع باوجهنع مزلي الف هنع لاس امو هنع

 با > نم دب ال هنا اللا هلم *يذ امنع لاخلا ال يهمل اذ_ه ف ناتيفاكو

 قيفوتلا ىلاءت هللابو همهوت ىلع الوءلكشت لعالو هَعيقَت ىلعال هتلاوح نادي
 مقتريفهتوقو ىلاعت هللا لوحب عماج دحب بابلا اذه يفهنع لوئا+دحن مث

 قيفوتلا ىلاعت هللابو ل وةنف ىلاعت هللا ءاش نا لأب هذه يف لاكشالا

 لئاسلا ل أب امنا ناك نا بابلا اذه يف هنع لوئسملا ءيثلا نا دي أت هبو
 هنعلوئسملاف ادتبم لعف مادعا ىلع وا أدتبملعف ثادجا ىلع ةردقلا نع

 ناو مزال معنب هنع باوجلاو حييعص لانسلاو ايش ىشاحت الو هيلع رودقم



*» ١ 
 طقسإ ا رذع ال نامالا نع مهجرخت الو رفكلا نع مدعبب !رذع لهجلاب

 هللا كنغأ" ن1 يداش ال “انكلو ركع صوم مهل ملغتلا نال ةمالملا مهنع

 نالذلا نم هللا , ذوعنو ىلاعت |

 كاذب مسي م ىلاعت هنازهدحا ناهحو كلذ نع عناملاو *( دمحوبا لاق )*

 ايف امال هلل دودح ىدعتي نا دحال لح الو هسفن هب فصو الو هسقن

 برعلا ةغليف ءاذعسلاو دوجلانا ينالا هجولاو ظقف صنلا الا هيف 1 ال

 لذب ىلع ناعقاو .ناظفل اه امنا اندارم مات ابو ىلاعت هللا انبطاخ اهب

 اذنه :اوهملا اذه ورع ذا "اةينلاو ادراك ظلم ناسا ةعارخا نع 3
 لضف هل نوكيف ٠يشىلا جاتحي ال ىلاعت هنال لجو زع هللا نع دعبم ىنعملا

 ءاخسو دوي هلذب لجا نم تفصوي و ا داوجو ايخس هل هلذبب ىعسف هلذن

 بيك ارث يف تالباقملا هذه اوعارو
 امو دادعالا فيعاضتو مادجالا
 ميابطلا كرا سروغاشف نع لقنب
 ةعب را اضيا انيف ينلا سوفنلاو ةعب را
 مث ساوحلاو ملعلاو يارلاو لقعلا

 يفاحورلاو دو دعملا ىلع ددعلاهيف بكر

 انيس نب ىلع وبا لاف يفامسجلا ىلع
 لؤوقلا اذه هياع١ لدي ام لغماو

 ريغ !دحاو :يشلا نوك لاقي نا
 هناذ يف وهو نانا وا !ديشوم هنوكا

 لض#يال دحاولا ناويحلاف اهنءمدقا

 ةدحولا ينعم“ همدقت دفو الا دحاو

 حمي ل هالواو !اكاو ةلاراط يلا

 طسنالا فرشالا وه اذاف هدوجو

 لقعلاف لقعلا ةروص هذهو لوالا

 ةهطلاءذه نم دحاولا نوكب نا بحي

 هنال ةئرلا يف كلذ نود ملعلاو

 يذلا نانثالا وهف لقملا نمو لقفلاب

 كالذكهنم نر دصتاو دخاولا ىلا درفعي
 نظلا ينعمو لقعلا ىلا لوي ملعلا

 ددع سحلاو جطسلا ددع يارلاو

 ثالث اذ هنوكل 'حطسلا نا تممملا

 معاه يذلا نللا ةعيبط وه تابج
 ملعلا نال كلذو ةبترم ملعلا نم

 يارلاو نظلاو نيعم مولعب قلعتي

 سحلاو هضيقنو :يثلا ىلا بذي
 هلمذج يا تعممملا وهف نظلا نم عا
 سر وغاثيف نعلقن امثو تاهج عبرا

 ةظيسبلا نودللا نم فلا امنا ملاعلا نا

 دادعالا كنا ركذيو ةيناحورلا
 دادعا“ لب ةفطقنم ريغ: ةيئاعورلا
 ىزحشل الو لقعلا وع نتيزجتل هدوم

 ةريثك ملاوع دعو ساوخلا وت م

 لصا يف ضحم رو رغوه ملاع هن

 منا وا لخيب افوصوم وا احييك وا الليخب هعنب نوكي وا

 هل را نا يف ملاعلا يف نم لك نم نانثا فل الو 96 دم وبا لاق 9“

 ى 00 هب ةحاح ال لضاف مم م ظع 0 هيلا جات < ال ريضاح بزغ هام

 هقسإ ملف ذ [ثطعو أعوج تؤفهالتع] اا وا سائلا ضرع نم طا

 اًريغك ىر ىلاعت ةثلاو ملظلاو ةوسقلاومشلاو لخيلا ةياغ يف هناف همعطا الو

 هدنعوأشطعو موج نوتوب مثو ملل بنذ ال ملافطا نم الافطاو هدابغ نم
 ىت> ماعظةمقل الو “ام ةاغقن مهري الوضرالا نئازخو تاوميدلا عداذ“

 ةوسق الو ملظ الو لخب الو حشب كلذ لجا نم فصوي الو كالذك اونو

 هسفن ىع“ ام روج الو لظي اليذلاو مر امي>زلاو نيمحارلا محراوه لب

 نا لطب و دهاشلا ىلع مدع بئاغلا تافصلا يف دسافلا مهسايق لطبق

 ةي وغألا ١اممالا ل يحب نا دحال سيلو كلذ. نم يشب لجو زع هللا فص وب

 هدنع فقويف كلذ نم *يشث ةلاحاب نصن يق أب نا الا ةغالا يف اهعضوم نع
 هنا الا اهرمساب قئاقدللو معن هلك ماقتل لطم هناف مكلا اذه ىدعت ندو
 اهلك ءامسالا لي ناو الطاب قحلاو اقْح لطابلا يمت نا نع دحا زج ال
 اك ميرك هنا لوفن اننكلو لوقعملاو عئارشلا نَع جؤرخ اذهو اههضاوم نع



 | هِي يدايملا راثأ كلذ يلعو ه'ويهت

 نع اخينا بكر. لك ناف تابكرملا
 لادنعا نعىرعبال جازم لكو امجاز»
 لاك ةوق وا لاك نعلادنعا لكوام

 او ةكرملا أدب٠ وه ىلا يعيبط اما

 اذاف سلا ادب - يفاسفن لاك نع

 لوبت دح ىلا يناننالا جازملا غلب

 ةثدحو رصنملا هيلع ضافالاكلا اذه

 هتكحو هقطن سفنلاو هئياده لقعلاو

 ةيسدنملا تافيلأتلا تناك الو لاق

 اهانددع ةيددعلا تال داعملا ىلع ةبترع

 نه ةفئاط ثرادف يداملا نم ًاضيا

 يه يدابملا نا ىلا نبيبروغراغيغلا
 تابسانم ىلع ةيسدنا تافيث تلا

 ةيوعملاتاكرجتلا تراصاذهلو ةيددع

 ين ةنيخل ةيسانتع تاكرح تاذ

 تافيل ألا تفطلاو ٌتاكرملا فرشا

 ىتح لاوقالا ىلا كلذ نم اودعت مت
 يدابملا نا ىلا مهن« ةفئاط تراص

 اوءقواو ةداملا نع ةدرجلا فو رحلا يه

 يف ءابلاو دحاولا ةلباقم يف فلالا

 نه كالذ ريغ ىلا نينثالا ةلباقم

 يلع اهور دق يردا تلو تاللباقملا

 فلتُت نداالا ناف ةغلو نا-ا يا

 ياوىلع وا ندملاو راص٠الا فالئخاب

 فأتغ فورا نه طئاسلاف ةفلتخم

 ددع كل ذك الوكال ذك تادكرملاوأهيف
 ةعامج تراصو الضا فلقخي ال هناف
 وه مسجلا اب. نأ ىلأ اغا جهنم
 ان ميجلاو ةثالثلا داعبالا

 ظحلاو دحاولا ةلباقميف ةطقنلا منوأو

 ةلباقم يف مطسلاو نينثالا ةلباقم يف
 ةعب رالا ةلباق» يف مسجلاو ةثالثلا

 الك ١و

 هنمكاكفنا ال اذهو قا ىتح قاخي نال دير٠ ريغ ىلامتهللا لزب م لاقف

 ىلاعت هللا نم هنوك دارملا وهقاخلانا لوقب الئاق ناولو 6# دمع وبا لاق 9
 اج | قلخ املا هل ةدارا ال هناو اهسفن ةدارالا وهو ىلاعت سا ارو

 ( هللا فعصي هنال لزت ل تاذ ةفض ةدارالا لهجت نم لوف كت أءاو كلذ

 ريغ اهناو لمف ةفص ابلعجي نم لوقو هسفن هب ىلاعت هللا فصي مل ا ىلاعت

 الو ةدارم ريغ اماو ةقولخ ةدارم اما ةدارالا كالت نا همزلي هنال قلخلا

 ةقولخعو اهريغيه ةداراب'ةدارم يهأ هلق ةقولخم ةدارم يه لاق ناف ةفولخم

 ىلا ةدارا الب ةدارع يه لاق ناف قلخي الو ةداراب ال ما اهريغ وه قلخمي

 كالذكو دنع فوقولا ةمزايف صن هب تأي لو لقعلا هلظبب يذلا لاحلا
 قلب ةقولخمو اهريغ يه ةدارأب ةدارم يه لاق ناو قلخ ريغب ةقولخت هلوق

 اهقلخ يفو ةدارالا يفهانمزلا اه اهقلخ قاخو ةدارالا ةدارايف همزل اهريغ وه

 و لل ره ودما ةيارخإلا تاني هرعت نوحرب انهو ان اءافكهو

 ردص يف انيب املع صدلاو لقملا ةرورضب ىلاعت هللا هلظبا يذلا ةب رهدلا

 ةقولقع الو ةدارم تسيل ةدارالا نأ لاق ناف قيفوتلا ىلاعت هللاب و انباتك

 دوجو م ريغل امم ةدارع ريغ ةداراب لوقلا نال لقعلا ةرورمذ هلطببلوقب ىتأ
 لطاب وهف ىوعدلا درجت لوقوبف انع باغ اهف ليادب الو انندب ايف سحب ال

 نا لاق نم مزأي ام ةقولفم ريغ ةثدحس اهنا لاق نا همزلي كلذكو ةرورمض

 ةيرورمضلا نيهاربلاب لوقلا اذه ناللعب مدقل دقو هل ثروت ال ثرعم ملاعلا ا

 ىلاعت هتفصوا ايض !ًداوج لجو زع هللا ةيغت اماو قيفوتلا ىلاعت هللاب و !| اضيا تاييكرتلا نافبيكرتلا نمدجو

 ىلع نيمدقملا ةلزتءلا ناولو ةتبلا كلذ لمي الف ةافسو ادور ىلاهتدؤإ ىلإ

 اهعوقوو هامسالا ةقيقحي وا برعلا ةغاب ملع مل نوكي | داوج مهر ةيعمت

 الو ةيظعاا هذه ىلع اومدقا ١ تافصلاو ءاهسالا ينام وا تايع#ملا ىلع

 يه اما قلخ ام ىلاعت هللا قلخ ةلء نا نيلئاقلا رافكلاب :استثالا يف اومقو

 نوروذ.«م ةلزتعملا نكلو لزي ململاهلا ناب لوقلا يف ثاذ مهعقوا ىتح ةدوج

 لهجلاب



 دك ا دو

1 
 لاقذ رودقملا ىلع رادقااو دودعملا

 ىلاهت هللا لاق 5 لوقن نفف* اجرح اقيم هردص لمح هلضي نا ةري نو

 ةدارا هل نا لوقت الو ديدي الو دري مودي : ريو دارا
 " هنال كيرم هلا الو

 سو 4 لع هللا ىلد هلوسر ند اللو كاذب ىلاعت هللا ٠ نه صن تاب
 ءاحالو

 لصا وهو ةيزينثا هيف يذلا دودعملا

 رابتعاب.ب لقعلا اه أدممو تادودملا

 هتاذ ث.> نمرابتع اني رابنعا هيفنا

 نه رامتعاو هتاذب دوجوملا نكمم هناو

 هلياقفهبدوحوأ ا بجاو هزاو هعدمم ثيح قالطالا اذه ى اطا اغاو ممع هلل يعكر كفا" نه دحا .. نه طق كال

 ءاجر نم ىوقا 2 فوملا نيكتملاب نيود فلاوخلا نم ه موق شحافلا |

 داهتحالا يف الو تا ين الو مالسالا ف مه نشل مدقال م / 57

 الو سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نسب الو 7 لاب معلا يف الو ريخلا يف

 فتريعباتلاو ةباعصلا لاوقاب الو هيفا اوهلتخا اع الو نوملسملا هيلع 0 :

 تافولخملا تايئام قئاقحو مالكلا هود الو نيعمجا مهنع هللا يضر

 وه ةيثاث هيف يذلا دودمملاو نانثالا

 ارايةءاني را.تءالا ىلع داذ ذاس غلا

 وه ةيعب را هيف يذلا دودعملاو 5

 مو اعبار ةثالثلا ىلعداذ ذا ةعيبطلا

 هدعب امو ,يدابملا ةياهن ىنعب ةياهنلا

 0 ا
 ي< 3س و ع َن أنا 2 لقعلا ةنلاو ممائعلا م

 الب كلا " نومك و مه يار 7 نوعبلي مهن اتانفكأو
 نكد 25 5

 : 0 ولو *ىلاعت لاق دقو اذ نه هللاب ذوعن لجو زع

 اك م نهنا ىلع ىلاهت "صنف *مهنم هنوطع.:ةسب نءذلا هلعأ مهن رمالا

 عامجا ياو سو هيلع هللا ىلد هلوسر مالك ىلاو هباتك ىلا هيف فاتخا

 مي نيمجا 9 هللا يضر نوباتلاو ةباحصلا نم ءالعا |

 ىلا دصقلا ىلع ةجاحلا ركن سيلو هي روت هط ماك معي ملف مدعب

 يف مادقالا ركتن امئاو نسحلا 1 لمعلا وه اذه لب هنيبتو قحلا نييبت

 سهلا ناهرب هحوا نا دعب عامجا وا ةنسوا نار نه ناهرب ريغب نيدلا

 ديحوتااةوح ند ةدوصنأا ُهّنانادع نك ةتباثلا جياتنلاو لفقملا ةمدب لواو

 ردقبف ع.سلا ىلا يهتني ىتحرتاوانيع
 ىلا يهتني و كلذ يلع تادودعملا

 ةعستلا سوفنلاو لقعلا دعب و ةرشعلا

 اذوقعو ابهمادبا يم ىنلا اهكالفاب
 نم

 تادوجوملا لاح فرعتب امنا ةلمخاب و :
 لوقيو كوالا ريداقملاو ددعلا نم
 تاءولعملا عيمجب ملاع ىلاعت يرابلا

 ينلا باب.ءالاب ةظاحالا قي رط ىلع
 فاتخيال شو رءداقملاو دادعالا يش

 لباقملا لوقي ايرو فلتخي ال هلعف

 لاق ا .لوالا رصنعلا وه دحاولل

 يلوا هيب ( رسيئاممكتا )
 نال دافَ لا دحاولا وه كلذو ىلوالا

 دحاو وهودا> الاك الوهيذلا دحاولا

 كفعدلو ا لك“ هنع ردعب

 مزالت ىتلا ةدحولا هنم ةويكلا

 -يسصم

 هلاقام ميج دنع فوقولا بجوت لقعلا ةرورسضف انركذ اب اتبث اذاف ةوبنلاو

 هياعضرتعي ال تاو هتعاطب انرماو انيلا ىلاعت هللا هتعب يذلا لوسرلا انا

 ناف كلبملا ديلقتلاو ةئيفسلا تاسايقلاو ةدسافلا ءارالاو ةبذاكلا نونللا

 اذا هنوك دارا املا ديرم هللا ل زن 1 لوف نا نم توا

 أسنإ نيا لجو زع مشيا وا .كالزعأا نم ماي قيفوتلا نلاعت هللاب وانلق هنوك

 ام لذي مل ناكل !ديرع زي مل ىلاعت ناكولف ناك هنوك نيش دارا اذا هناب

 كلوت ننكع ندذنويو ب قرغلا امو افيا مه لاقي و داحلا:اذهو ديري

 هيفوالا دو>وه دجوي الف تادوجوملا

 هدادعتسا ردق ىلع ظح هتدحو نم

 ردف ىلع اح لقعلا ةباده نم ©

 ردف ىلع طظح سمالا ٌةوف ند 5 هلوبق



 درفلا جوزف كالذ ءارو امو لكلا

 درفلاو جوزلا جّوزو جوزلا جوزو

 اذا اهناف اًرئاد اًددع ةنجا ىمدلو

 ةسملا ترواعا دبآ ابنت ف اهعلرتم
 مات اًددع ةعدلا يعلو هع نم

 ةعبسلاو اهتلجي ةب وا اهاّرجا ناف
 جوزلاودرفلا عومت اهناف 0 |

 نم ةبكر٠ ةأذنب٠ ةيناثلاو ةبان يو
 ةاركأ هنالب - "رم ةفسلا] احل

 عو# نم ىرخا ةياهن غو ٌةرشعلاو

 يهد ةعب رالا ىلا دحاولا نم ددعلا
 تاباهن عبرا ددعلاف يرخا ةباهن

 طوع ع ةريسعو ةطسض ةعسو ةقبرأ

 دعتو رُشع دخا لوقف دحاولا ىلا

 ىلع ةعب رالا ءارو اهف تاكَرلاَ

 نم بهذه ىلع ةسلاف ىتش هانا

 ةيكرع يهذف ددعْلا يف دحاولا ىري ال

 ىري نم بهذه ىلعو درنو ددع نم
 نيجوزو درف نم ةبكرم يهف كالذ
 نم ةبكرف لوألا ىلع ةتدلا كالذكو
 ةبكر ف يفاثأا ىلعو جو زوددعوانيدرف

 لدالا ىلع ةعبسلاو جاوزا ةثالث نم

 نم يفاثلا ىلعو جوزو درف نم ةبكرف
 لوالأ يلعةيناتلاو جاوزا ةثالثو هرف

 ةيكرف يناثلا ىلءونيجوز نم ةيكرف
 لوالا ىلع ةعسنلاو جاوزا ةعب را نم

 ىئاثلا ىلعو دارفا ةثالث نم ةيكرف

 ىلع ةرشملاو جاوزا ةعبراو درف نم
 وا نيجوزو ددع نم ةيكرف لوالا

 بسحي | يناثلا ىو نيدرفو جوز

 ةياهنلا وهو ةعب رالا ىلا دحاولا نم
 اهسايقف رخ آلا. دادعالا مع لاوكلاو

 لوما" يه هذهو لاق سآيقلا اذه
 ىلع ددعلا بكر هنا مث ثادوجوملا

 دارا اذاو مهبؤلق ربظي نا هللا دري مل نيذلا كئلوا*يلاعَت لاقو ةرسملا 5

 د

 نم موق [مثا دَقَف ةدارالا اماو ةنّوك اذا هيلع نئاك وه ام لع نوكي ام

 نلاعت هللا لزب لو ةدارالا لزت مل اولاقو تاذلا تافص

 مل ىلاهت هللانا اهدا نيب رورنم نيناهرإل أطخ اذغو 26 دمع وبا لاق

 نم فاس ايف ناهرإلا انمدق دقو ةدازا هل نأ ىلع الو دي رم هنا لع صني

 كلذ نم اندرواو تافص الو ءامسا هلل قدكي نا زوج ال هنا لع انباثك

 لاقي وه'ىزهتسمناَلاقيبالوهللا كراثت لاقي و كرام ىلاعت هنا لاقي الهنا

 الو قاب ىلاعت هنا لاقي نا زوي ال كلذكو لفاع هنا الو مهب 'ىزوتسي هللا

 لاقي نكل هسفن هب م م ىلاعت هنال ذاوج الو يخت الو سان الو متاذ

 وه لاقيو رسوملا لاقي الو ينغلا ميركلا وه لاقي و ىلاعت لاق 5 ىلاعتللا

 رهاظلاو ٌرخ الاو لوالا وهل از الو لزي' ل لاقي و دلجلا لاقي الو يوقلا
 وه لاقي و رهتشملا الو زرابلا الو بئاغلا الو ىفحلا وه لاقي الو نطانلاو

 داو ةغالا نمانرك5 ام لك يف ىنملاو رفاظلا وه لاق الو ءرما لع تلاغلا
 دقف اهضع نم عمو هامسالاو تاغضاا هذه ضعب ىلاعت هيلع قلطا نفث

 أضياو كلذ نم 'هللب ذومت ايظع امادقا مدق أو لجو زع هئامسا يف دحلا

 صن لزب مل ةارملا ناكل لزت ل تناكول (1) 0 هللا نم ةدارالا ناف

 «نوكيف نك هللوقي نأ اًئيشدارأ اذاهرما امنا*لاق لجو زغ هللا نال نارقلا
 نم لوق بيوت ىلع نولبسملا عمجاو ناك يلا دارا اذا هنا ىلاعت ربخاف

 ايف كشالةمص انركذ اهب مههف ةدارالا يه ةئيشملاو ناك هللا أش ام لاق نم
 ىلاعت هنا لوقنو ايش دارا اذا لاعت لاق 6 هللا دارا لاقي نا بجاولا نا

 ديري الورسبلا 8 هللاذي ري + ىلاعت لاق اك درب ملام ديري الو دارا ام ديري

 مالسالل هردبص خرش هيده نا هللا ا ند + ىلاعت لاقو*ا ده موقب هللا

 ري ا 2-2222 سوس بسر سس سس

 دارملا نوكي نا لزالا يفةدارال ادوجو نءمزاي ال حلا لزت مل تناكول هلوق (1)

 ال ةردقلاقلعتل عبات رودقملا نا اك اهدوجوا ال هب ابقلعتل عيات دارملا دوجو نالايلزا

 ثمبلا ريغ قبب لو عامجالاوا نارقلل ةفلاخم ةدارالاب لوقلا نم مزلب الف اهدرجول
 ها كلذ لم أتف ةنسلاو نآآرقلا يف ةداملا دورو عم قالطالا نوشاهتب ال مهو يظفالا

 نمو



 دك د

 معلا هب طاحا أم لك ذا هرهاظ ىلع حيعص مالك اذهو 6 دمه وبا لاق 9“

 ددعلا عوفوأهريغ يف بجاوو لجو زع هللا نع ينم اذهو دودج هانتم وهف

 ددع الو هل دود ال اء طاح الو ىلاعت هنود م لك ضارغا يف هبب طاخلا

 ىلاعت لاق اك الع هب طيحت الو اح لجوزع هللا لعن اننا انيقب حصف هل

 لهجلا لها اهركنا ىتلا ةيئاملا يع ىلاعت هللا يف ةينالاف 6 دمعوبا لاق ا

 انيلع هب نءام ىلع 6 رع هللا دمي نيساان و ن ارهاب و روهألا 0

 ع هيلع هللا ىلص دمحانيد ناس باطو هربدتو هباتك عابتال انريست ن

 َُ ءاوادب هني نكل قلاخ ىلع هب 0 ال لقعلا ناب انةفرعنو (هدنع 3

 0 مفوق أماو هللاب الا انقيفوت امو طقف قاخ ام قئاقح هبزيعو يلاعت

 لكك نابو انيب دقو قئاقحلاب لاهج موق مالكف ةيفيك هل تناكك ةيئاع هل
 يثثلا وه ا: لاؤسلا نا لقع يذ

 ناو ىرخالاب هنع لوئسملا ريغ نبت رك ذل نيتظفللا ىدحاب هنع لوئسملا

 لاؤسلا نا باوجلا ريغ |هادحا نع باوجلا

 لاؤسوه امناوه فيكي لاّوساا ناو هععاو هتاذ نع لاس وه امنا وه امي

 ناو ءيثلا وه فيكب لاثوسلا ريغ *

 كالذ نايبو ئرخالا نع

 قرفلا حالف ىلاعت يرابلا هب فدوي نازو ال اذهو هضارعاو هلاح نع

 قيفوتلا ىلاعت هللاب و ارهاظ

 ىلاعت 4ع ريحت امو مركلاو ءاؤسأاو ةدارالاو دوجلاو

 د6 هلك كلذ يف لاوسلا عصي فيكو هيلع دردقلاب

 رافكلا ىلع طقسيس هناب ماع ىلاعت هللا لزي مل لوقت 26 دمعوبا لاق 9

 هعاطا ٠ نمةئجلاب معلمو هاصع نك رانلاب بذمه.سو نينماوملا ىلع يكريسو

 قا نق قاخي هلأت اع لزت 1 ريخا اذا قدص.سو ّ اذا لدعم. 5-3-3

 كلم هل ْنآَو نيدلا مويو "يش لك كلامو نيملاعلا ن 0 ار“ بر هناو

 قلعام لكو هب. قلع لك اوجسَو قطن انزك دان الك نال قا ام لك

 0 ند هناو الذ لكي ايل ىلاعت لذ: و ناك مث نكي : ثرهم هب

 ( ين - لصفلا" كفرت

 روج هلا يف رهؤجلاك صفلا يف |
 نانا هناي نادالاو تا

 هنا يف دب رز لم نيهملا

 كفنن لف دحاو هايعب صخشلا كالذ

 صخعشااو

 ةدحو هذهو طق تادوجوملا نمةدحولا

 نهو ىلاعت يرايلاة دحو. نم ةدافةسم

 اهماوذيف تناك ناو اهلك تادوجوملا
 ةبلغب دوجوم لك فرش امناو ةرثكتم
 نم دمبا وهام لكو هيف ٌهدحولا

 نان 2 لك اور ىف تا يربت ملكا
 دودعملاو ددغلا يف اياو سروغاثيغا

 هلبق ءاككملا ميمح اهيف فااخ دق

 درح_ هنا وهو هدعب نم ايف هفلاخو

 نعةوولا دي رحت دودعملا نع ددعلا

 دوجو اققحم ]دوحوم هروصنو ةداكلا

 تاذوجوملا ادّملافوابةقحتو ةرودلا
 يرابلاهعدباعدبلوا وهوددعلا وه
 فالقخا هلو دحاولا وه ددمأا[لواف“

 ددفلا يق.لخدي له هنا يف يأر
 0 هليمو قيس 3
 ١ نم ددعلا ىدتيف ددعلا يف

 03 جوز, ىلا مسقنم وه لوقيو
 جوزلاو نانثا لدالا طيسبلا ددعلاف
 نيب واستم مسقنملا وهو ةعب را طيسلا
 مسقنأ ول هناف اجوز نينثالا لدجي مو
 قف ةالَخاَد دحاؤلا ناك ني دحاو للا

 نم ددعلا يف انأدبتبا نحتو ددعلا
 فكفهئاسقا نممسق جوزلاو نينثا
 لوالا طءلا درفلاو هسفن نوحي

 هاروامو تالذب ةمسقلا متو لاق ةثالث
 ةباهن ب ةعب رالاذ ةئيسقلا نست وهف
 ناك اذه نعو لايكلا ينو .ددعلا
 ةيعاب رلا قيحو ال ةرعاب رلاب مسقي
 لصا يه يثلا انفنا ربل. يش يتلا



 ةكملا :دحو هيث لكب ةطاخالا
 داحالا هنع ردصنٌةدحو: يث لك ىلع

 ةدحو ىلاو اهيف ةرثكلاو ثادوحوملا

 امن رو تافولخلا دو كلذو ةدافتدم

 متقن قالطالا ىلع ةدحولا لوقي

 ممل. ةدحوو رهذلا لبق ةدحو ىلا

 لبق ةدحوو رهدلا دعب ةدحوو رهذلا

 ينلا ةدحولاف نامزلا مم ةدحوو نامزلا

 ةدحولاو ىلاعت يرابلا :دحورهدلا لبق

 لالا لقعلا ةدحورهدلا مم' يف ينلا
 ةدحو رهدلا دعب يبن ينلا :دحولاو

 نامزلا عم يمه يتلا ةدحؤلاو ىفنلا
 اثرو تايكرملاو رصانعلا ةدحو

 لوقيف ئىرخا ةمسف ةذحولا يسقي
 ىلاو تاذلاب ةدحو ىلا مسقنل ٌةدحولا

 تسل ثاذلاب ةدحولاف ضرعلاب ةدحو

 ةنم ردفت يذلا لكلا عدبملالا

 2 دودعملاو دذدعلا يف ةينادحولا

 ةاكملا الج زان مسقنل ضرعلا
 وه ام ىلاو ددعلا يف الخاد سلو

 لوالاو هيف لخاد وهو ددعلل أدبم
 لخدي الل هنال لاعفلا ل قمل ةيدحأولاك

 ىلا ءسقني يناثلاو دودعملاو ددعلا يف

 نينثالا ناف هل 'وزملاك هيف لخدي ام
 كلذكو نيدحاو نم بكرم وع امن
 ثيحو ةلاعال داحا نم بكر ف ددغ لك

 ةبسن لزن رثك ١ ىلا ددعلا قئرا ام

 لخدب ام ىلاو لفا ىلا ةيلا ةدحولا
 كلذو هيف وزجلاك ال هل مزاللاكه يف
 نعاطف ولخي نل دودعم ددع لك نال

 ةثالثلاو نيثثالا ناف ةمزالم ةدحو

 كلذكو دحاوةثالثو نينثا اسنوك يف

 طئاسلاو تابكرملا نم تادودملا
 واعونلا يف وا سنجلا يف اما ةدحاو

 دك ع

 هريغ العبي ال

 يه ةيئام هل نا قيفوتلا ىلاعت هللاب و هب لوقن يذلاو 96 دم وبا لاق 9“

 يدوم هب باجا امم الا يرابلا وهام لأس نا باوج ال هناو ابسفنهتننا

 انهاهن باوج:ال'هنا لوقنو نيملاعلا بنز: امو قوعرف هلأ ذا مالسلا هيلع
 هللا نال مالساا هياع ىسوم هب باجا ام الا اندنع الو ىلاعت هلا لع يف ال
 هيفصقن ال امات احييعص اباوج نكي ملولو هيف قدصو هنم كلذ دم ىلاعت

 يه نوكت نا نم ةيياملا واخت ال لاق ناب ةيئاملا ركنا نم متحاو هللا هدم امل
 ىلاهت هللا عم لزب ملف لرت مل ةيئاملاو هريغ ثناك ناف هريغ نوكت وا هللا

 ال ائرص دقف اهلعن ال ا:كو يهوه تناك ناو اولاق رفكو كرش

 ول اولاقو هب رفك ىلاعت هللاب لهجلاو هلهجن انناب رارقا اذهو لجو زع هلا لع

 ةيفيك هل تناكل ةيئام هل نوكت نا نكما

 ىلع ءامسالا :مقاومبو مالككا دودحم مهلهج نم اذهو 6# دم وبا لاق غ3
 اذهو مم امم لئاسلا لاوس يف باوجلا يه امنا :ىشلا ةيئام ذا ثايعسملا

 :يشلا ةقيقح لطبا دقفةيئاملا لطبا نف

 تابثايهو ةنالايف انني اهف تاثالا بتارملوا نكل وه امب هنعلوئسملا

 كلذب ملعلا ضعبتي الو هب انطحاو هانلع دق مااذهو طقف *يشلا دوجو

 انني امفلهبلئاسلا باوج يبث يتاا ةينالا اولتي مث هضعب لبحيو هضعب ملعيف
 وه لب لاازساا وه وه اب لاكودلاف ىلاعت يرابلا يف اماو وها لاؤسلا

 *يش ههبشيال قااخ لوا دحاو قح وه لوقنف دحاو |ه.اك يف باوجلاو

 ضارعالا فال: الملاعت هللا ريغيف ةيئاملاو ةينالا تفلتخا امئاو هقلخ نم

 انهاع الصا اضارعا لماخ وهالو كالذكلاعت هللا سيلو ةنع لوثسلا يف
 ندىلاعت انبز انلعام الا اذه ربغ :يش أضيا انهاه الو رثكا معن الو فق

 ىلاعتربخا دقو هئامسا رثاسو نوعملاو نم'وملاو ريدقلاو ميلعلاك هايس

 دّشباواربغ :ةقافاياللا كسبت ةهالق هل نا مو هيلع هللا ىلص هنن ناسا ىلغ

 الع هب نوطيحي الو ىلاعت لاق

 ثاذهو هريغ

 8 هتاذو ءيشلا ةقيقح ن نع لاس

 لاف



 ع

 كلذ لعج نم اماو قفا لك لهال تقولا كتالذ يفىلاعت ابر هلعفي لعف هنا

 واوهديب تو هللا نوعب مسجلاب لوقلا لاظبا يف هلوق نالطب انمدق دقف ةلقن

 نيفولخلا ةفص هذهو ناكمل الغاش افلم اقولخم !ًدودعم ناكل ىلاعت لقننا

 هدبعو هلوسرو هليلخ ميهاربا هللا دمح دقو اريك اولع كلذ نع هللا ىلاعت

 لاقلفا الف*لاقف ابر سيل هنا رملا ةلقنب هموقل نوب ذا لسو هيلع هللا ىلص
 اذه نع هللا ىلاعت هنع لف ا وهف ناكم نع لقتنملكو*نيلف الا بحا ال

 له»*يلاعتهلوقو* فص اقص كلملاو كب ر ءاجو* ىلاعت هلوقيف ل ولا كالذكو
 اذهف* رمالا ىضفو هكتالملاو ماهغلا نم للظ يف هللا نايتللافا الا نورظني

 يف ىللامت هللا هلمفب لعف ةمايقلا موي نايتالاو *يحلا نا نم انبي ام ىلع هلك

 لبن> نب دما نعانيور دقو انايتاو امي لعفلا كالذ ىعسي مويا كلذ

 كرب زازا ذاجوةءابفمااما كلب ءالو لاقت لقا هكر

 نآرقلا لزن اهب يتلا ةغللا يفتافصلاو ةفصلا لقعت ال الك دمحوبا لاق 9“

 يف ةلومع ًاضارعا الا سحلا ةرورسذ يفو لقملا دوجو ينو تاغالا رئاس ينو
 ليلد الب اوكحت دقف دوهعملا فالي ضارعا ريغ اهوزوج اذاف نيفوصوملا

 تافصلا ظفلب صن طق دري ملو صن هب درو اهف اذه لثم ىلا راصي اماذا

 فالخ نع هب ربعي هيفصن ال ظفاب توي نا لاحلا نث ةفصلا ظفاب الو

 ىعالالذملا هلاو ءوسلا لثم ة نخل الإ نونمويال نيذلل*ىلاعت لاقو دووعملا

 متلاو عي هللا نا لاثمالا هلل اوب رضضت الف*ىلاعت لاقت« يكسلا زيزملا وهو

 ناككلثملا ةظفل ىلاعت هللا ركذل تافضا!ناكم لاثمالا اورك د ولف*« نولعتال

 ربخا دقو لاثمالا هلل اوب رست الف لاف نايبلا ةياغىلاعت هللا نيب دقت ىلوا

 ربخا ام الا لثمفل برضي ال هنا ةرورمض عصف ىلعالا لثملا هل ناب يلاعت هللا

 قيفوتلا ىلاعت هللاب و الصا هيث كالذ ىلع دازي نا لحي الو طقف ىلاعت هب

 ا« ةيئاملا يف مالكلا 4
 ةيئام ال ىلاعت هللا نا ىلا ةلزتمملا نم فئاوط بهذ 96 دعوبا لاق 9

 رار. لاق ةيئام ىلاعت هلق ىلاو ردع نب اردو ةنلا ما يع ذوادل

 صلف ابلكت ايئزجلا نيامي ىتحاهب د |[

 رقتستو اهتايلكب لصتيف ةكبشلا نم
 لضجي مل نمو ةروبح ةرورسسم اهملاع يف
 يار رون لرسم .هل اف !رون هل هللا

 لها نم (سخراسنم نبا سروغاشيف)
 هيلع ناهلس نمز يف ناكو ايماس
 ندعم نم ةكملا ذخا دف مالسلا

 يئارلا وذ لضافلا يكحلا وهو ةوبنلا
 هنأ يعدب نيصرلا لقعلاو نينملا

 "3 غلي و هسدحو هس“ ملاوعلا دهاش

 كلفلا فيفح مع نا ىلا ةضايرلا
 تمعم اهلاقو كلمملا ماقم ىلا لصوو

 تي أرالو اهتاكرح نم ذلا طف ايش
 هلوقو اهت أيهو اهروص نم ىهبا نيش
 ىلاعتو هناع< يرابلا نا تايملالا يف
 هدعلا يف لخدي الو داحالاك دحاو

 نم الو لقملا ةهج نم كردي الو

 هكردي يلقعلا ركفاا الف سفنلا ةهج

 قوف وهف هفصي يسفنلا قطنملا الو

 و نم كرد.هريغ ةيناحورلا تافصلا

 كلاش انا كلا انا لاو
 هكردي ملاوعلا نم ملاع لكو هلامفاو
 هتمنيف هيف ربظن يتلا راثالا ردقب

 هصخ يذلا زدقلا كلذب هفصيو

 اعلا يف ثادوجوملاف هعنط نم

 ةصاخ راثاب تصخ دف كقىلاحورلا

 راثالاك لت ثيح نه هتعنيف هيناحور

 ةردقم ناويحلا ةياده نا كش الو

 اهيلع ناويملا لبج يقلا راثالا ىلع

 يتلا راثالا ىلعةردقم ناسنالاةباددهو

 هناذوحت نمهفصي لكو اهيلعناسنال ارظف
 لاف 9 هتافص صئاصخ نع هسدقبو

 ةدافتسم ريغ ةذحو ىلا مسقنلةدحولا

 ةدحو ىلاعن يرابلاةدحو ينو ريغلا نم



 كلف ل
 222222727272722 0 ل ّىفنلاو لظعلا يف نوكملاو ةكرحلا

 كلضف نم (! كلؤو لامننالاو لمفلا هب اونع امئاف
 ءاوسب .ءاوس رلعلا يف لوقلاك ةوقلاو ةردقلا يف لوقلاو 6 دمع وبا لاق 4 اللماك اًدوجوم ناك ل لقعلا نا

 اذهيف انلوقو قرف الو جاجحلا كلتو لاوقالا كلت ىلع سانلا فالتخا يف || ننس لاو نيكس وه اوف لمتلاب
 3 0“ * || سفنلاو العاف اهب ريصي ةكرح نع
 ىلاعت هللاريغ ايسدلو اقح ىلاعت هج ةوقلاوةردقلا نا 4 كا انه هانلق أموه لاوكلا ىلا ةهجوتم ةصفان تناك 4

 كرذحي و*ىلامت لاقو*ةمرلاهسفن لطب تك +ىلاعت لاقوىلامتهللامهلاقيالو || لقعلا ةجرد ةبلاط ةكرفتم يف اولا

 ركذ ناف الصا هزيغ ءيش نع ال هسنع رابخا ىلاعت هللا سفنف# هسفن هلل 0 مب نك لاير
 0 ه دا , . اس || لعاف لمفلاب لماك هتاذ يفوه يا
 كاب لوتس الملا هيب نم لع ا 0 لففلا“”ىلأ“ ةوقلا نم سما جر

 هيش لكت يللا لع يف مولعم وهف ببخ لك نال قيما رو يا 0 هم
 روكي يف هريع و

 | نودي رياعةرابعلا ىلا نولصوتي ال امس انلا هب بطاختإ ام ىلع مالكلا ىرخ كلك كن ميبهذم ةيضق ىلع

 | داري هتقيفحو *يشلا سفن لئاقلا لوقي نا لوقلا نم دوبعم اذهو هب ال. || نمو ىلاعت يرابلا ىلا نوكسلاو
 هيلع هلوقف قرف الون تاذلا يف لوقلا كلذكو هاوس امال 'يشلا كلذب || دف فالتخالا اذه لثم نا بججلا
 ظ ين امو كدنع ام معاالو كنشاللب هانعم اما كاسفن يف ام معا الو مالسلا | 2 8 نضعب راص ىنح للملاباي را يف دجو
 ا لكلفين ىلاعت هللا نا ربخا هنا ملسو هيلءىلص هللا لوسز نع حصو كلع نوكسلا لأ ةراخا كللذو اد

 ايندلا هاهم ىلا ليللا ثلث قب اذا هلي بهذي "1 5 هنا 5-5 0

 0 1 ا 1 نع ةرابع كلدو و لزنيو
 متغلا نم ايندلا ءامس يف ىملاعت هللا هلعفي لعف وهام اذهو 96 دمع وبا لاق 3“ حيحص ىنعم ىلعلمحي ناالا ةكرحلا

 نيدهتجل ةرفغملاوةباجالاو لوبقلا ناظم نم ةعاسلاك لت ناو *اعدلا لوبقل || لالجب قيقح سدقلا بانجب قئال
 هقح نع نالف غلو لوقت ةغللا ف دوهعم ادهو نيبئاتلاو نس رفغتسملاو

 تاذ ةفصال لمف ةفص هناىلع ناهربلا نمو ىلع هب لوو ايل دو ىنب
 مف دودحم تقوب روك ذملا لزغتلا قلع لسو هيلع هللا ىِلَص هللا لودر نا

 سلفلزي ملام ناالع دقو ٍذئايح لوعفم تفولا كلذيف ثدحم لعف هنأ

 رما يف سلقّذبنا نع لقن امو قتلا
 هجولا ىلع ملاعلا اذه قبب لاق داعملا
 تثيشت يلا سوفنلا نمءاندقع يذلا

 كابشلاب تقلعت حاورالاو عئابطلاب
 00 يف ثيفنت ىنح
 : 5, ةنلا هلا ةيلكلا

 رمأي هللا نا مالسسلا ةيلع ركذ هنا وهو لعفلا كلذ ام روكذملا ثيدلا || عسب و لقعلا ىلا يرابلا يسن ىلع

 ىننالا «يضتستت اهرون لكبم اعلا اذه
 1 :ءارطف قارب ةديوفلا ماع هك: اغلا اطملا فالتءاب

ك هلع ثحب نم رورض كلذ معي بر ومع فدل : رونبملاعلاو ضرالا قرشنو ةياوزجلا
 ةراوربص م

 هنا
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 قولذم زيغ رمالا نا ىلع محلالدتسا لطف ملسم هلوقي ال اذهو تافولخم

 ىلع فطعلا سيلف ةكئالملا ىلع لي ربج ىلاعت فطع دقو قلخلا ىلع هفظعل

 صنااناهرب ماق دقو هيف لخاذ هنا ىلع ناهرب ماق اذا هنع هل اجرخم هيثلا

 لخديناهربت أي مل اذا اماو لوعغم رودقمردق هناو قولخس ىلامت هللا رما ناب |

 ىلاعت هللاب و ةغللا مكح اذه كش الب هريغوبف هيلع فوطعملا يف فوطعملا

 *نوفصي اع ةزملا بر كب رناحبس+ىلاعت هللا لاق دقف ةزملا اماو قيفوتلا

 ةزعلاهلاف# ىلاعت هلوق سيلو كش الب قولغم بوب رملاو 6 دسمجوبا لاق 94
 ىلاعت لافو *اعيمج ركملا هلف* لاق ىلاعت هنال لزت مل ةزعلا نا بجومب*ًعيمج
 ةعافشلانا نيبجوم فالخ اليناصنلا ناذهسيلو* اعيمجةغافشلاهلل لق*

 يتلا يو ةقولخم ريغ يعف ىلاعت هللا ريغت سل ةزع انه اه نا الا قولخم ريغ

 لاقف اهب فلح مالسلا هيلع لي ربج نا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ححص

 رانلاو ةنجلا قلخ ثيدح ين كنزعو

 اماو لجوزع هللا ريغب لي ربج فلحي نا لطابلا نمو 6# دموبا لاق
 مسقفةمجر ةئامقلخ هللا نا ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاف دقف ةمحزلا

 محري ةمايقلا مول نيعستلاو ةعسنلا مفرو نوم ارتب اهبف ةدحاو ةمحر هدابع يف

 ةمحرلا نا يف ةلمج لاكشالل عفر اذهو مالساا هيلع لاف 6 وا هدابع اهب

 نمةنجلا لجو رع هللا لاذدا نا يف ةمالا نم دحا نيب فالخ الو ةقولخم
 نم نمل ةمحر ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هتثمب ناو ىلاعت هتمحرب اهيف هلخدا
 !ًوريملا*لجو زعلاقدقف ةوقلاو ةردقلا اماو كش الب قولخم كلذ لكو هب

 نب هللا دبع نب نمحرلا دبع انثدحو*ةوقوبنم دشاوه ميقلخ يذلا هللا نا
 دهم اثدح يرب رفلا اددح يخلبلا دمحا نت مهاربا اثدح ينادمحلا دلاخ

 نمرلادبع انث دح ىسيعن, نعماث د ح رذنملانب ممهاربا اثدح ليعامسا نبا
 ين ربخا لاق نسما نب هللا دبع ثدحي ردكتملا نب دم تمعم لاوملا يلا نبا

 ةرافتسالا هباصصا ملعي للسو هيلعهللا ىلصدللا وسر ناك لاقهللا دبعنب رباج
 كل أساو كتردقب كردق؛ساو كلل#ب كريذتسايفا مهللا هيفو ثيدحلاركذف

 هدادصا -هل مهتبجن لفيف هلاكشا

 ملاملا لاف هنا سلف.ذبنا نم لقناممو

 ميرالا تاسقطسالا . نم بكرم

 ناو اهم ظسبا ءيش اهارو سيل هناف

 لطباو نضعب يف ابضعب ةنماك هايشالا
 وغلاو دانفلاو ةلاجتءالاو نوكلا

 هاملا الو اًرانل يمت ال ةاوملا لاقو

 لغلتو تئاكتب كلذ نكلو هاوه
 امئاو للتو بكرثو روبظو نوكب و

 نوكي ةبحلاب تابكرملا يف. بكرتلا
 نوكي ةبلغلاب تاللمتلا يف لاجتلاو
 يرابلا يف ملكت هنا (ضياهنع لقن امو

 هنا لاقف نوكسو ةكرح عونب ىلاعت
 لقملا نال نوكس عونب كرخن
 وهو نوكس. عونب ناكرمتم رصنعلاو
 هنال ربك ١ عدبملا ةلاحم الو اهعدبم

 ىلع هعياشو نك اسو كرم لك ةلع
 هدقب نمو سروغاتيف يأرلا اذه

 نوني ز اماو نطالذا ىلاءاهكملا نم
 كروي رعاشلاو طارقميزو ريكالا

 قبس دفو كره“ ىلاعت هنا ىلا اوراصف

 را ير عا
 ال ةكرطا نال كرنب ال نكاس
 اولوقي نا الا لاف مث ةثدح الا نوكت
 ةكرحلا هذه قوف ةكرجلا كلت نا
 اذه قوف نول كلذ نا اك

 ةكرحلاب اونع ام ءالاومو نوكسلا
 ثللاو ناكم نع ةلقنلا ل

 ةلاهتمالاو ريختلا ةكرحلابالو ناكم يف

 ماودلاو رهوجلا تابث نوكسلاب و
 مدقلاو ةيلزالا ناف ةدحاو ةلاح ىلع

 زرنمي نمو اهلك يفاعمملا مذه يفاني

 فيكف رثكتلا نع زارثخالا كلذ |[
 امان ربغتلا يف ةفزاجملا ءذه فزاجي



 يعش عكنمو يهب رظنمو . يرط
 هاههلا كلذ نه هيلع مبط دفام تيسنو

 يناسفتلا فاحورل ا لاكلاو سملاو

 اهدرغ ةيلكلاسفنلا ثأر الف ىلقعلا

 ن*.اًؤزج  اهيلا تطيها اهزارتغاو

 نم فرشاو فظلاو نك زا وه اهئازجا

 ةينابنلاو ةيميببلا نيسفنلا نيناه

 رسكشفاهب ةرتغملا سوفنلا كلت نمو

 ىلا ببحتو اهدرت نع نيسفنلا
 دق ام اهركذتو اهملاع ةرتفملا سوفنلا

 اع اهربطتو تلهج ام اهلعتو تيسن

 هب تسجنأ اع اهيكرتو هيف تندت

 يبنلا وه فيرشلا هوزجلا كلذو

 يرخيث راودالا نم رود لكيف ثرعبملا

 ن* لوألا نصنعلاو لقعلا ناس لع

 ضعب فل أقيف ةبلغلاو ةبحلا ةباعر

 ةنسحلا ةظعوملاو ةكملاب سوفنلا

 هبلغلاو ربقلاب اهضغب 2 ددشيو

 ةبحلا ةبج نم ناسللاب وعدي ةراتو

 ةهح نم فيسلاب وعدي ةراتو ًافطل
 ةياوزجلا سوفنلا صلخ#أ اقنع ةبلغلا

 نيسفنلا ثاهي وتب ترْغأ ينلا ةفي رشلا

 ليوسنلاو لطابلا هي وتلا نعنيتيجارملا

 نيتلفاسلان يسفنلا اوسكي امبروليازلا
 ةفص باقنتف ةفي رشلا سفنلا ةودك"
 قمعاو ريخلا ةبحم ةبحلا ىلآ ةب وهشلا
 ىلا ةيبضغلا ةفص بلقنتو قدصلاو

 بذكلاو لطابلاو رشلا بلغيف ةبلغلا
 يللا ةفي رشلا ةي زا سفنلا دمصتق

 نانوكيف ًاعيمح اهي نييناحورلا ملاع
 اتناك اك ملاعلا كللذ يف اهل !دج
 نا ليف دقو ملاعلا اذه يف ادج

 ةنحا دحال دحلاو ةلودلا تناك
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 امم هل كرتلاو "يشل لغفلاب !ًرم ١ نوكيف ةبمكلا ىلا نكل سدقملا تني ىلا
 أم ىلاعت هللا يعن يف ممزاي هناف اضياو ةنع ىلاعت هللا لج طيلخت اذهو

 هيهنلباولاةناف هين نيب و ىلاعت هرما نيب قرف ال هنال لزي ل هنا هنع ىهن

 لذ: هيمن لب لاقف مكيلع سكع نيف موق ام محل انلق يدق هرماو ثدحم
 ال ميدقلا ناب نورقم مهناف اضياو طيلخت نيلوقلا الكو ثدحُف هرما اماو

 دق م سدقملا تدب ىلا ةالصلاب انا ىلاعت هرما 1 دقو لطب الو ريغتب

 ال نا بجول لز: مل ىلاعت هرما ناكولف مطقناو مدعو كلذب رمالا لطب

 انل ىلاعت هرما ترا اولاق ناو هزاجا نمم درج رفك اذهو مدعي الو لطب
 هلاخا الو لطب الو مح الو طقسإ ملا دبا قاب سدقملا تيب يلا ةالصلاب

 دسافلا :لوقلا اذه ىلع لخدي يذلاو ففالخالب اورفكر خا رماب ىلاعت
 قولخريغرمالا ناك و لف* ير رءا نم حورلا لق*ىلاعت لاقو اذه نم رثكا

 نيب فالخ الو اذه نم هللا ذاعمو هنم هنال كلذك حورلا ناكل لزي لو

 يف ةبذعم يجو كلذك نوكي ال فيكو ةقولخم مهحاو را نأ يف نوملسملا

 نولكتب ال. افص ةكئالملاو حورلا موقي موي* لاقو ةنجلا يف ةعنم وا رانلا

 حوبس ملسو هيلع ىلص لوسر نعمصو#اباوص لاقو نمحرلا هل نذا نم الا

 حورلاو هكئالملا بر سوف

 لوقي ضرتعم ضرتعا ناف كش الب قولخم بوب رملاو 6 دم وبا لاف 3“
 الفرمالا ريغقلخلا نا تانثا اذهب مارو*سمالاو قلخلا هلالا* لجو زع ف

 مركلا كبرب كرغامذاسنالااهيأ اي** لاق لجو زع هللا نال اذه يف هل ةبح

 هللا قرفدقف*كيكر هاش ام ةروص يا يف كلدمف كاوسف كقلخ يذلا

 ريوصتلاو ليدمتلاو ةيوسقلاو قلحلا نيب ةب الا هذه يف ىلاعتو هناعبس

 مثكفزز مث كفل * ىلاهت لاقو قواخم نلخ اذه لك نا يف فالخ ال
 ةظفلب قلخلا ىلع ءايحالاو ةتامالاو قزرلا ىلاعن فطعف *ركيبحي مث كتيب

 بجو قلخلا ريغ رمالا نا ىلع الياد قلخلا ىلع مالا فطع ناكولف مث
 ريغو قلخلا ربغ اهلك ري وصتلاو ءايحالاو ةتامالاو قزرلا نوكي نا دب الو
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 ىلمأاو ةايحلا نبب .قرف الو نجلا تاخصك مالسلا هيلع مدا اهيف اوكراش
 لوقلا اذهىلاعت هللا ةروص ىلع اذه ىلع لكلاف كلذ ريغو لسانتلاو ةوقلاو

 هيلع هللا ىلص يبنلانع مص امكللذكو لالضلا نم هللاب ذومنو هلئاق نوعمللا

 ادجنم نورخيف قاسزع فشكي لجو زع هللا نا ةمايقلا موي نع سو
 ىلا نوعديو قاس نع فشكي موي* نارقلا يف لجوزع هللا لاق ام اذبف
 دق برعلا لوقت 5 فقوملا وهو ىمالا ةدش نع رابخا وه امناو* دولا

 ريرج لاف اهفاس نع برحلا ترم

 ارمش برحلا اهفاس نع ترمبم اذا * نزام للا نمفرطلا ياس بدالا

 صن نارقلا هب ةاج اب تداج امناو حاصلا رابخالا هذهركتي نمم بجتلاو
 اوبذك ل ب*لاقف اذه هللاباع دقو هب هل لع ال ام ركنا هلع قاض نم نكلو
 ةمحرلاو ىمالا يف سانلا فلتخاو+هليوأت مهتأي الو هلعإ اوطيخي ملام

 ىلاعت هللا لزي م نورخا لاقو لزت مل تاذ تافص يف موق لاقف ةزعلاو
 ناقولخفف رمالأو ةمحرلا اماو هتاذب ميحرلا نمجرلا زيزعلا هلل

 مالكو نارقلا ىلا وه امنا فالت+الا دنع عوجرلاو *6 دموبا لاق 9

 ىلا هودرف *يش يف متعزات ناف *يلاعت لاق لسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 ىلاعت هللا اندجوف انلعفف*رخ ألا مويلاو هللاب ونموت متنك نا لوسرلاو هلا

 ىلاعت هللا لاقو فالخ البق ولخم لوعفملاو+الوعفم هللا رما ناكو+لوقي
 بلاغلا ريغ هناو قولخم هيلعبولغلا نا يف كش الب و*هرما لطب لاغهلااو*

 ىلج نايب اذهو*ارما كلذ دعب ثدحي هللا لما يردن ال* ىلاعت لاقو هيلع

 هيلع هللا للص هللا لوسر لاق دقو ثدح رمالا نا ىلع هيف لاكشا ال

 ثدح ىلاعت هللا رما نا نيقبب حصف هاشام هرما نم ثدحي هللا نا لسو

 هب هرمأي امي هرما نم لكل اًرما ىلاعت هللا لزي مل ةيرعشالا لاقو قولخم
 دجو اذا

 ىلاعت هللا ناكل كلذك ناك ول هنال نقبتم لطاب اذهو 96 دمه وبا: لاف 96
 يلصن ال ناب انل ارم لزب مل سدقملا تني ىلا ةالصلاب انل اًرما لزي مل

 لوألا ريمسلا رو: ا لافو لقتلا
 ةلوقمملاروصلا نم هدنع ام "لقملا يف
 سفناا يف لقعلا روصو ةيناحورلا
 سفنلا تروص رصنعلا نم دافثسا ام

 تدافتسا ام ةيلكلا ةعيبطلايف ةيلكلا

 ةعيبطلا يف روق تلم لقعلا نم

 لقملاب ةهيبش يثالو ابهبشت ال
 لقملا رظن الف فيطللا ىفاحوراا

 يف بوبللاو جاورالا رصباو اهيلا
 روصلا نماهءاعحاسروشقلاو داسجالا
 روص يو ةيهبلا .ةفيرشلا ةنسحلا

 ةفيظللا ةيلقعلاروصلل ةلك اشاأ سوفنلا

 اهيف فرصتي و اهربدب ينح ةيناحورلا

 دعصيف بوبللاو روشقلا نيب زييقلاب
 سوفنلا تناكو اهلاع ىلا بوبللاب
 ءازجاك ةيلكلا سفن هازجا .ةيئزجلا
 تيبلا ذظفانم يلع ةقرشملا . سمنشلا

 قرفو سفنلل ةلولعم ةيلكلا ةعيبطلاو

 ريغ أوزجلاف لواعملا نيب و وزجلا نيب

 ةيلكلا سفنلا ةيصاخو لاف مث لواعملاو
 هنسحو لقعلاىلاترظن امل اهنال ةبحلا
 قشاع قماو بح هتبحا هئاهبو
 تكرحتو هب داحتالا تبلطف هقوشعمل

 ةبلغلا ةيلكلا ةعيبطلا ةيصاخو هوخت
 رصب و رظن اهل نكي ملَتدحو امل اهنال
 امهبمنن لقعلاو سفنلا اهب كردت

 ةداضتم ىوف اهنمتسخيلا لب اههقشعنو
 ناكرالا تاداضتف اهطئاسب يف اما
 ىوقلا تاداضتف اهتابك رم يف اماو

 ةيناويحلاو ةيئابنلاوةيعيبطلاو ةيجازملا

 اهتيلك رع اهدعبل اهيلع تدرف
 ةرتغم ةيئاسفنلا هازخالا اهتءواطو

 ةيستتتلاز] ىلا نكرر املاعب

 سبلدو ينه برشمو يرد مطم نم



 مم قيعدبم ءيغاللاو ءيثلا ناك
 طيسب لوألا رصتملا ىلقذبنا لاق
 سلو هنوديذلال ةعلا تاذ وحن نم

 اتحيادحاويا اقلط اًطيسب هلود وه

 الا لولعم الف ةلملا تاذ وج نم

 ايسح وأ (يلقع ايكرت بكرم وعو
 ةنخملا خرق نك نما ةياج لا تلا
 ةطيسولارهاوجاتعدب | ايعتعو ةبلغلاو
 ةينامسجلا ةيكرملا رهاوجلاو ةيناحورلا

 وا نيتفص ةبلغلاو ةبحملا تراصف

 عي ..”ريبادبم .رضنمل َنيتووَص
 ابلك تايناحورلا تعبطناف تادؤحوملا

 اهلك تاينامسجلاو ةصلاخلا ةبحملا ىلع

 يتعيبط ىلع اهنم تابكرملاو ةيلغلا ىلع
 داضتلاو جاودزالاو ةبلغلاو  ةبحملا

 فرعب تايكرملا يف امهرادقمب و

 تاينايلجلا ريف تاياسورلا اقل
 تادوجوملا تفلتنا ينعملا اذهو لاق

 فندي ًافنصو عوني اعون ضعبب أبضعب
 ابضعب رفانتف تاداضتملا تفلعخاو

 نع افنصو عون نع ًاعون ضعب نع
 فالتئالا نم اهيف ناك امش فنص

 ةدحاو سفن يف ناغمشجي ةنحملاو

 ةيحلا فاضأ ايي رونيتفلتخم نيتفاضاب
 لحزولا ةبلغلاو ةرهزلاو ىرئشملا ىلا
 نيدعساب اصل امهنأكو خي رملاو

 قاسم سلفذبنا مالكلو نيسففلاو
 رشف ةيمانلا سفنلا نا لاف ويخا|

 ةيلقعلا رشق ةيقطنملاو ةيقطنملا سفنلا

 وه ام رشفوبف لفسا وهام لكو

 رشقلا نع ربعب امب رو“ هبل ىلعالاو ىلعا

 سننلا لءهيش حورلاو دسجلاب بللاو
 هذهو ةيناويحلاسفنلل !دسج ةيمانلا

 ىلآ يهتنب ىتح كلذ ىلعو هل احور

 د 11و
 تش ار رج جب بببببيبيبببسسسسس

 يف لوقناكو مارحلا دهسا لغ قلظي اك مسالا اذه اهنم ءيث ىلع قلظب ال

 هلُكالم لجوزع هلل اباك حاورالاو هلل خور مالسلا |غيلع يسعو لي ربج

 ىلعف لجو زع هلل اهلكق ونلاو هللا ةقان مالسلا هيلع اص ةقان يف لوقلاكو

 قلخو هل كلم يه ىلامت هلل اهلك روضلاو نوحرلا ةروص ىلع ليف ىنعملا اذه

 ثيدحلا اذه يف مالكلا يف ةب رعشالا نم هريغو كروف نبال تأ دقو هل

 وهامنا هتروص ىلع مذا :قلخ هللا نا مالنسلا هيلع هلوق ىنمم يف اولاق مهلا

 دماو هيف لامكلا تافض عامتجاو راذتقالاو ملعلاو ةايحلا نم نمحرلا ةفص

 ناك اك هتيرذ ىلع يعتااو عالا هل لجو هسفنا مدخلا م ةتكئالم هل

 كلذ لك هل

 فرخ هخويش نع يفامعسلا رفعج ىلا مالك ضن اذه 6# دمتوبا لاق“
 ف مد اقل جو زعفا نيب ١)ىود هنال هيف ةيرمال ذرجت رفك اذه ًاقرع

 2 لوقي هللاو امهيف لاكلا ّت تافص عامتجاو رادتقالاو معلاو ةايحلا

 رع هلا 0 مدال ئندلملا دوو اولعج ىت> اهب اوعنقي مل مث يش

 ىلاغت هل دوب نا يف مالسالا لها نم ارملار# نيب فالخ الو لجو

 تدبع ةكتالملا نا. لاق ع نهو ماركو ةيح دوحس 1 الو ةداع دووم

 مد.ال يعنلاو مالا يف داز معك دا دف لجو جا ساب

 فرعن نا انددولو هب ءانخ ال ءارق اذهَو ىلاعت هلا وف اك هتي ردت ىلع

 تعقل اممد أ يف تعقجا اهنا ناسنالا اذه رك يتلا لامكلا" ت تائفض يما م

 فك ءىعرأدت ال. ىلاعت هللأب فايفؤتسالاو داؤلالا اذه نا لجو زع هللا ىف

 نا هللاوو ذخا اًوهكهل ع نكي مل ىلاعت هللا نا فرعي 206 5 قطناو ملكت

 يتلا نينثالا .تاغد .ناو مدأ يف اهنم رثكال ةكئالملا يف لاهكلا تافض

 0 ةتفص ىلع هقلخ نوكي نا نم مزاي الغلا ىوس هنال هلوف (1)

 ميدق هتافصو هللاو فيك ىلاعت هتافصل ةب واسم تافصلا كلت نوكت نا ةردفو معو

 لاوكلا : نم اجذومنأ ن ناسنالا ف نا مالكلا اذهب اودار | اغا تدلُخ هتافصو ناسالاو

 لك نم نوواستم مهنا ال هقلاخلاكهب ملعبو ضرالا يف ةغيلخ نوكي نا هب جاصي ١
 ىتحصم ىىتنا لمأتف هلاق يذلا رقكلا مزاي وح هوجرلا ا

 اوكراش



 فه سمسلاا7 اسس ونس |

 امو ديري * كتابات 17 امو*هلوق لثم وهف نمحرلا نيمي نعو نيم هيدي اتاكو

 خامشاا لاق 5 لضفالل ظحلا اهب داري برعلاة غل يفنوعلا تناك الو متكلم

 نيمأاب هبارع اهاقلت * دمع تءفرةيارام اذا

 00 تاكو هلوق ناك ىلعالا يعسلاب اهاقلتي هنا ديرب

 هللا ىلد هللا لوسر نع مص كلذكو ىلعالا وهف لسضفلا نم ىلاعت هنم

 يف أيا >7 همدق اهيف عضي ىتح 5 موج نا لاق هنالسو هيلع

 هللا ىلص هللا لوسر هني دق ام اذه ينعمو هلجر | ايف عضي ىت> ثيدحلا

 :لملكلا هللا نا هيف ربخا جيعص رح ا ثيدح يف سو هيلع

 اكدم ةدعاو لكك رانااو ةنهل لوقي ىلاعت هناو ةنجلا مللخدي اقلخ قلخي

 مدق مل نا*ىلاعت لاف اك ره امنا روك ّذملا ثيدسحلا يف مدقلا ىنءف اهؤلم

 ىلاعت هلع ٍٍق مدقل يِ اا ةمالا هانع# قدص فلاسدي ري*موب ر دنع قدص

 مضي يا ةغالا يفةءاما لجرانال كلذ وحن هلجر ىنعمو مهج اهب الم هنا
 ةيردحلا كالذكو اهب منهج اذا هنا ىلاعت هلع يف قبس دق يتلا ةعاجلا اهيف

 نيعبصانيب نموا باقنا لاق ملءو 4. اع هللا لص هللا لوسر نا حب ويعلا

 لجو زع هللاريبدت نم نيسغيوت نيرا نيب يا لجو زع هللا 9

 بلفو ةمعنلا ةغللايف عبصالاو هيلع هرجأي ءالباماو هرست ةيافك اما همعنو

 ناب هينا 52 5. عل اهالكو هلالحو هللا ق يفوت نيب دحا لك ١

 رهاظ اذهو اهوفرع ىتاا ةروصلا ريغ يف ةمايقلا موي نمو اودبب هللا نا

 ايندلايف نونظي ىتأا ريغ ةفاذؤملاو لولا نم لاحلا هروص ثوري مها مهو 3 ٍ

 ريغ روك ذملا ثيدحلا يف سو هيلع هللا لبص هلوف لوقلا اذه ةحص ناهرب و |

 "هج ايندلا يف لجو زع هلل لعن مل اننا لعن ةرورضلاب و اهب » هوقفرع يذلا ْ

 1 تانلا 210000 الصا

 , كلم ةفاضا هذهف هتروص ىلع مدأ

 هللا "1 5 0 20 7 و اهيلع روصم مدا نوكيل ىلاعتو

 | نكلو ىلاعت هللا توي اهلك تويبلاو ةبمكلا نع هللا تبب لوقت 5 لجوزع

 فرفتلب ( يف - لصفلا )

 ةطوساملا ءايشالارثك مثلوالا رصنملا و سسسسسسسس  ------سسسسج
 لوالا دحاولاطيسبلا عونلا كلذ نه

 وهو ثاطوسبملا نم تابكرملا نوكم
 يركفلاو ىلقعلا ءيشإللاو يشلا عدبم

 تاذاصتلا عدبم لرب يمشولاو

 ةيسحلاو ةيلايخلاو ةلوقعملا تالباقتملاو

 روصلا عدبأ ىلاعت يرابلانا لاقو

 هنا عونب لب ةفناتسم ةداراعونب ال

 ناك اذاف ةدارالاو ملعلا وهوطقف ةلع

 ةلع هنا عونب روصلا عدبأ امنا عدبملا
 لواعملاف الاو لولعم الو ةلعلاف ا

 نا زاج ناف تاذلاب ةيعم ةلعلا عم
 لولعملاف ةللعلا عم ةلولعم نا لاقب

 فكراو ةلعلا ريغ وه سيل ذئنيح
 ركب وأ نسل لواملا نراك
 اهيركب دلعلا 9و دلتا كم الرام

 لوامملاف لواعملا نم ىلوأ الولعم
 ةلع ةلملاو اهدعب و ةلعلا تحت اذا

 اهتم لولعم لك ةلع يا اهلك للعلا
 عم نكي مل لولعملا نا ةلاحم الف
 الاو ةتبلا تاهجلا نم ةيجي ةلملا

 لولمملاف كولعملاوةلعلا مءا لطب دقف
 ينانلا لولعملاو ريصنملا وه لوالا
 اهظموتب كلافلاو لقملا هطسوتب
 تاطوسمو ظئاس هذهو سفنلا

 اللا نا فر كاك رم اهدسبإ و
 لقعلا فال لقعلا دنع انع ربعي
 طيس هنا لجأ نك طنملا نق ربك ١

 لقملاو ىزحنب قطنملاو بكرم قطنملاو
 سلف تاي رجتلا عمه ديو دم

 ىلاعت يرابلا فصب نا اذا قطنلل
 الو وه هنا كلْذو ةدحاو ةفصالا

 ا يس ملاوعلا هذه نم يش

 يش الو رم لاق اقف فقرأ



 رثدبإ قاماجاتهنك ءاوملا ندك

 : و سندلا لقب وداسفلا هلغغدت و

 هوفض نء وبف ملاوعلانم«اوملا قوف اقف

 :رود امو تاداحورلا ملاع كللذو

 كالذوءر دك نم وبف ملاوغلا نم ءاوملا

 خاسوالا: نيك تايناهسجلا ىلع
 هيلا | نكس نم هب اشنلشتي داضوالاو
 هنم ضلخُتإو اولع عفتري نا نم هعنم

 ملاع ىلا دعصف هيلا نكسي مل نم
 لهعجوزعلو رورسلا اد ةفاطللا ريك

 ملاعلا :تادوجومل لئاوالا لوا ءاوحلا
 لئاوالا كوارصنعلا ل مج اك يناهسجلا
 لشذم يلع وهويفاحوولا حلاعلا ثادوجومل

 اللا رانغلا تش اذا لسلاَت ٍكهَدُم

 زدنعلا 'ترثا: دق وهو .هتلباقم يف
 ةلزخم ردنعلا ل زنو هتلياقم يف ءاوخلاو

 لباقلا حوالا ةل زم لقعلاو لوالا ملقلا

 ىلع تادوجوملا بترو روصلا شقنل

 ةاكشم نم اضياوهو بيترالا كلل
 سلا هد ارابعب و ىستفا ةوبنلا

 دبع رابكلا نء وهو(سلفذبنا يار)
 قيفد .مولعلا يف رظنلا قيقد ةعامجلا
 دواد نمز يف ناكو لاععالا يف لاحلا

 يتلو. هيلا ىفم مالسلا هيلع يبنا
 سقاو مكمل ناقلىلا فلتخاو هنم
 دافاو نانوي. يلا داع مث ةكملا هنم

 ةثيوه لزي مل ىلاعت .يرابلا نا لاف

 ةدازالا وهو ضخما علا وهو طقف

 لدعلاو ةردقااوزملاودوخلاوهو ةفحلا

 ةامسم ىوف كايه نا ال قحلاو ريخلاو

 ابك هذه وهو وه يه لب هامسالا هذهب
 الو ءيث نم عدبأ هنا ال ظقف عدبم

 طوسلا“ يثلا عدباف هعم ناك يش نا

 وهو لوقعملا طيببلا لواوه يذلا

 دكا

 بلا

0000# 

 ءاملا

 ش٠ ١ ةمحرلاو . ةؤعلاؤ لزنتلاو مدقلاو بنجلاو نيفااو داو هجولا يف مالككا 3“

 7 عباصالاو ةردقلاوةوقلاوتاذلاو سفنلاو سعالاو

 *مارك الاونالجلا وذ كببرهجو قس و* لجو زع هللا لاق دم وبا لاق ©

 هللا هجو. نورخ الإ لاقؤ مهبهذم يف اذهب جاحتجالا ىلا ةمسولا تمهذف

 لجو زغ هللا هب ذارب امنا ىلاعت
 نه انمدق | هتصعب ناهرإلا ماق يذلا قا وه اذهو 6 دم وبا لاق 4

 :للاوه هللا هحو ليذحلا وبا لاقو ميسقتلاب لوقلا لاطبا

 ىلافت ملا ةيمستو ةيهسا هنال قلطي نا يغبني ال اذهو * دم وبا لاق 9“

 مجرن الو ىلاعت هللا نيس غ وه سبل هللا هجو لوقت انكلو صننب الا زوجت ال

 يضر نءع ابك اح ىلاعت هللا لوق كاذ ناهزب ىلاعت هللا ىو *ىش ىلا ةنم

 هلوقو ىلاعت.هللا ريغ اودضقي م مهناانيقي خفي هجوأ كرب اما* هلوق

 هجوت نأ هلوبقو هلعب ىلاعت هللا تف ةأثمم انامل هجو رت اولوت اذيا* لجو زع

 ىلاعت لاقو* يديب داب هللادي* ىلاعت لاقوهبلا

 هللا لص هللالوسرلاقو*نانطوسبهةادي لب« لاقو*اماعنا انيديا تانغ ام

 أمم انركذ اه ىلا ةمسهلا تبهذف نإ هيدي تاكو نمحرلا نيم نغ ملسو هيلع
 اضياوهوةمعتاا ديلا نا ىلا ةلزتءلاتهذو هيف موق نالطب نم فلس دق

 ىلامت هللا لوقب دارملا نا يترهشالا :لاقو ناهز الب ىوعد اهنال هل ىنعم ال
 لخذم لطاباذشو نانيع هانعم امنا نيعالا ركذ ناو ناديلا هانمم امنا انيديا

 100 نم مجري ال ىلاعت هللا نع رابخا اذنه نا لوقت لب ةم.سهملا لوق يف

 نيغويدياون.ديو ادي لاق امك ىلاعتهل نا رقنو ىلاعت هاوس «يث ىلا دبل

 دو الوات لاو# ىلانج اقرت ىلع منصتلو* لجوز لاق أئيعاو

 لوقو كاذبَتُأي ١ صنلا نالنيئيع هل ناب لجد زعهللا فصي نا دحال

 نع اك اح ىلاعت لاقو هريغ *يش ال لجو رع هللا انركَد ام لكب دارملا نا
 هب دصقي (مقةأنعم انه*+ شا مح يف تطرف ام لعات ريسح اب لاق*لئاق لوق

 ملسو هيلع هللا ىلض هللا لودر نع حصو هتدابع بنجيفو لجو زع هللا ىلل

 انكو



 د ٠7 و

 هنع ىهن امل هراكلا هئادعا لع طخاسلا هاصع نم ىلع نابضغلا هعاظا نمت

 قوملاو ءايحالا تم ىنوملاو ءايحالا يبحم قاحخلا هلا ضرالاو تاوممدلا عيدب

 رابخا اذهلك نال اذهوخنو اي وسمو اهيحادو ايندلا يفاب ظن فصنخملا

 زع هئاعد نمو ىلامت هئظعت نموهو عاجاب انل حابم اذهو ىلاعت هلعف نع

 اًركمو اديك لات هللا نأ ةلوقت كلّذكو ضنناالا هع نأ ال سلو لجو
 لوقننال حي الو مذ انننب اهف وه لب انني اهفحدللا نم اذه سلو ءايزكو

 ايف خدملا ةياغ اذهو ءاكذو ًاعفو هاهدو ةفعو ةعاصشو يع كاش هانا

 وهام وا اندنع حدم وه ام ىلاعت هللا نع هب ربخي امف يعاري نا لطبف اننيي

 نا اذه ىلع ناهربلا نمو قيفوتلا ىلاعت هللابو طقف صنلا لب اندنع مذ
 ىعاقنام امنا جبل زف ك0ن أ لاق لو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ازئاجا ممم انعنم يبا ءامسالا هذهتناك ولف ةنجلا لخد اهاصحا نم دحاو

 نال للاب انشأ كتل ةئاَم :مذقك ١ لاقت هللا ايما ”“تلاكل ىللاذا

 هل نوكي نا نم منام دحاو ريغ ةئام لو هبلع هللا لص هللا لوسر لوق
 رفكاذهو ابذك(١ )ءالساا هيلع هلوقناكل كلذ زاج ولو كلذ نم رثكا

 ةاذاجماف أ ايلكر ءامسالا مدا لغو ىلاعت لاقو قيفوتلا ىلاعت هللابو هزاجا نم

 هيلع همالك ضصيصختو مالسلا هيلع مدا هلع امف ةلذاد يف م كش الب

 نأف تافصلا نم ابهةتشا يذلا وه نف كالذك كلذ ذاف لي ال مالسلا

 ىلاهتهب ربخ مل اب ةنعاو ريخا ذا اًراهج لاعت هللا ىلءاوب ذك |,ةتشا وه اولاق

 هللاب و لقع نأ ةيفاك نيهارب اهلك هذهو هنم هللب ذوعن ٍيظع اذهوهسفن نع

 نيملاعلا بر هلا دهجلاو قيفوتلا ىلاعت

 لوخد يه يتلا ةيصوصقلل ددعلا نا زاوجل بذكلا .مزاي ال ابذك هلوف )١(

 ةنجلا لخد اهاصحا نم هئارسا نيب نم ما ةئام هللا نا تيذحلا ينعم نوكيف ةنجلا

 اذه تاياور تعبتلول كنا كلذ ديار و *ا.سالا:هذه ريغ هل نوكي ال نا مزاي الو
 مزاي الف رخالا ثيداحالا نع ًالفف ةثام نع دي زث ءاسالا تدجول ثبدحلا

 معه ما كلذ لماتف هب لوهام

 ةريغك اًروص تاقبظلا كلت راصو
 ةازملا يف ممروصلاث دحتاكةدحاوةعند

 ضعب بيترث الو نامز الب ةليقصلا
 لم ال ىلورطا نا ريغ ضعب ىلع
 نامْزروبسترنب الا ةدحاو ةمفد لوبقلا

 ملو بيترتلا ىلع اهيف روصلا كلت تن دخل

 ردق ىلع ملاعلا دعب ملاعلا يف لزب

 يفٍروصلا راونا تلق ىتح ملاوعلا تاقبط
 هذهاهنم تراصو يلوي تلقو ىلورلا
 سفن لبق ملينلا ةفيفكلاةلؤرلاةروصلا

 لكو ةيتابنالو ةيناويح سفن الو ةيئاحور

 يف دعب وهف سحو ةأي> لوب ىلع وهام
 نا لوقي ناكر راونالا كات راثأ
 مدعلاودافلا هلخ دي 7 رثديملاعلا اذه

 اهلقدثو ملاوعلا كللت لفس هنأ لجأ نم
 لشملا اىلاةلرإلا ؛ةيلذ املا اشتق
 ملاعلا اذهتابثاغناو لاف ىم ري رشقلاو
 ملاعلا:كالذ رون ليلق نم هيف ام ردقب

 هتابا قبو. نيع ةفرط تنث املالاو

 جزتملا ءوزج لقعلا ىتصي نا ىلا
 طلتخلا اهوْزِج سفنلا صب نا ىلاو هب

 ترثو هنع .ناوزجلا. صا اذاف هيف [
 تيقبو تددفو ملاعلا اذه ءازجا

 نم ليلعتلا كلذ تددع دق ةملظ.م

 ةسندلا سفنالا تيقبو اهيف رونلا نم
 الو رون الب .ةملظلا هذه قف ةثديخلا

 ةحار الو خور الو رورس الو

 نا. اضيا .هنع لقنو ةولس الو نوكس
 ءاوطلا وهثاعدبملا نم لئاوالا لوا
 نرم ماعلا يف ام ميم نوكي هنمو

 نوك املاف ةيلفسلاو ةيواعلا مارجالا

 يفاحور ف يطل نصحلا ءاوطأ هوغص نم
 الو داسفلا هيلع لخدب الورثدبال

 نم نرك امو ثبحلاو سندلا لبقب



 مل اهلطم. ًاسج هنابثا يف نورخانملا

 ةي رصنع وا ةب وامس ةروص اهل نيعب
 نوكلاب هلوق يفودنع ةيابنلا هيفن يفو

 بيترتلا بد هنايب يفو روبظلاو
 هيهذلم تبقع امناو بنرملا هنييعتو

 ةيطلم لها نم امهنال سلات يارب
 لوالا رصنعلا تابثا يف نوب راقتم

 لوالا مسجلاو ةلثغم هيف روصلاو
 ىكحو ةنماك هيف :تادوجوملاو

 يذلا مسجلا نا هنع سيلاطاوظسرا
 لاق ةرثكلللباق ريغ ءايشالا :هنمنوكت

 لبق نم تءاج هرثكلا نا ىلا يسواو

 نموهو( سنايسكنا ىار) ىلاعت يرابلا
 راب روكدذملا ةكملابفورعمانييطملا
 لواال يل زاىلاعت يرابلان الاف م دنع

 دب الو ءايشالا اديهوهرخاالو هل

 طقف وه هنا هقاخ نمكردملا وه هلو

 ةعدبفةي وهلكو هببشتةي وه ال هناو
 دادعالا دحاو سل دحاولا وه هنم

 ال وهو راكتي دادعالا دحاو نال

 دح يف هتروص تروظ عدبم لكو رثكتب
 هلع يف هتروص تناكدقف عادبالا
 لاق ةياهن.الب ةدنع روصلاو لوالا

 اما نيلوقدحا الا يئالا يف زوجي الو
 امناو هلع يف ام عدبا هنا لوقن نا

 اذهو اهملعي ال*ايشا عدبا امنا لوقن
 انلق ناو عشبتسملا لوقلا: نم اذهو
 هتيل زاب ةيإزا ةروصلاف هلع يف ام عدبا
 تانولعملا :رثكتي هتاذرثكتي. سدلو
 هتبنادحوب عدبا لاف اهريغتب ريغتي الو

 تعبنا لقعلا ةروص مت رضنعلا ةروص
 رصنعلا بترفيلاعت يرابلا ةعدبياهنع
 اهيف ام ردف ىلع روصلا ناولا .لقعلا يف
 راثالا فانصاو ناونالا ثاقبط نم

 :فطلطلم

 لايجب ىتسي هلا ةنسلاب مصو ناظلسلا هسعمف كيلماو كلل هسنن عنو |
 هقلملا جيبصلا سلا

 ل

 نا لاق نا كلذكو هلصا ضن اذه لك نم ىلا ناف 96 دمي وبا: لاق #
 ركذ نع ىنغي يملا نال ةاملا طاقسا همزل ضعب نع ينفي كاذ ضعب
 نع نغم مالكلا نال راكتم هنا لوقي ال نا ةمزاو لصالا اذه ىلع ةايحلا

 همزاو ريصنلاو عييعسلاب ىنغتسا هنال رصبلاو معلا ك2 ازامنشا ةمالون ظلااذ

 ىنفي كلملاو ضعب نع ىنغي هضعب ناك اذا صنلا هب ءاجام طاقسا ًاضيا

 نع ينغي قلاخو ربكتم نع ىنغي رابجو دحاو نع ينغب دحأو كيلم نع
 ذاف طقف صوصنلا ىلا عوجرلا الا قبب لف هامسالا رئاس يف اذكهو يرابلا
 نانملا الو نأنحلاالو مدقلا لجو زع هللا علنا ليالف اننيب اذه مص دق

 الو يئارلاالو يننادلاالو ملاعلا الو دلالا الو يفابلا الو محادلا الو درفلا الو
 راضلا الو بلاغلاالو بلاطااالو كرابتاالو يلاعااالو ىلتعملا الو عماسلا
 الو رداقلا الو قطانلا الو ديءملا الو ئدبملا الو كرداا الو مفانلا الو

 نسهحلا الو معنملاالو يطمعملا الو ليلجلا الو رهاقلا الو ثعءابلأ الو ثراولا

 الو يداحلا الو ىلضملا الو رافغلا الو بهاولا الو ك املا الو ملا الو

 الو فاما الو لضفتتملا الو لوطتملا الو قداصلا الو ىضرلا الو لدعلا

 تييملا الو يبحلا الو لدججلا الو هل الا الو ميدبلا الو ظفاحلا الو ريما
 اندنعخدملا ةياغ يف ناك نأو الصا هسفن هب مسي م ءىشب الو فنصلاالو

 انركذ يذلا اذه لكب هنع ربخن نا الا ىلاعت هلاعفا نم ًافرصتم ناكوا

 اذسهف ىلاعت .هلعف نع رابخالاو ذنيح فصولا عم ركذن ام ىلا ةفاضالا
 ةداهشلاوبيغلا ملاع *يشلكب ملاءتايفحلا ملاع لاقي نا زوف ذئاي> زئاج
 رهاقلاءاشيام ىلع رداقلا اذه وخن وا ىنطنم لك ىلع بلاغ هرما ىلع بلاغ

 ام لك انا بهاولا انيدياب ام لكل ىظعملا اهيلع نمو ضرالا ثراو كوللل
 ديعملا قلل ىدبملا قجلاب مك اهلا ةئايلوا ىلا نسما هةلخ ىلع معنملا اندنع |

 ىضارلا هلوقيف قداصلا هكح يف لدعلا هئاياوال يداحلا هئادعال لضملا هل
 ةايوع
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 هل ليق هب صنلا درو دق لاق ناف ميحرلا نع ينغي نمحرلا ناف اضياوت ةايح

 شف جيلعلا هسفل ىعمو هآوس 5 عنمأو صنلا هب ءاح ام دعتن الو تقدص

 ةغالا يف هانتمو حدم اذه لكف ليبنلا فراعلا يكرلا ميفلا ربحلا ىرادلا |

 هسفن ىمسو داوجلاو ينتحلا ةمسق من ركلا ةسفن ىكسو قرف الو ميلع ىنعم |
 هنسفن ىبسو يلا فلا همسسف يظعلا هسفن ىمسو لقاعلا دقانلا همسف يكحلا |

 هحسف بي رق هنا ريخاو رائضلا روبصلا رباصلا ين انملا لمتجلا همسف ميلحلا

 هسفن ىمسو ضي رعلا بحرلا همسق مساولا هسفن ىو رسايملا رواهملا ينادلا

 هسفن ىسوداىلا دماحلاهمسف روكشو رك اشدنا ربخاو سئرلا همسف زي زعلا

 هسفن ىمسو متاخلاو يلاتلاو يناثلا همسسف رخ الا هسفن ئمسو رفاظلا همسف رابفلا
 مدقلملاو سيئرلا همسف ريبكلا هسفن ىمسو يراذلاو فراعلا همسف هاظلا

 يلاعلاهمسف يبلعلا هسفن ىمسو عيطتسملاو قيظملا همسف ريدقلا هسفن ىو

 همسفرابجلا هسقت ىمسو نياعملا ةمسف ريصبلا هسفن ىمسو ياسا و عيف رلاو

 هسفن ىمسو يفنملا ظاعتملا ربك ملا همسف ربكتملا هسنن ىم”ودايتلا يشازلا ربجتلا

 ىعسو عفرتملا .ظعتملا همنسف ىلاعتاا هسفن ىمسو لصاوملا يكازلا همسفربلا

 قيدصا|هءسف يلولا هسفن ىمسو رفاولا رثكملا ىملا رسوملا همسف ىنغلا هسفن

 ديلجلا عاجلا دمنلا دللا همسف يوقلا ةسفن نغنو بييحلا يلاولا قداصملا

 ساسحلا كرمتلا همسق سفن هل. نا ربخاو ىلا هسفن ىو شطابلا ديدشلا

 اهلا همسف ريصبلا ميمسلا هسفن ىعس ادبقنلا ىنعب احور هل ناب مظفاو

 هيف ليخلا هسفن ىب#و دجاملا فيرشلا همسف ديجلا هسفن يمسو قاوذلا

 بنيبحلا بح لا داولا همس دودولا هسفن ىينو حدمملا حودملا دومحلا دمحلا

 حييوصلا همسف قحلا هسفن ىعبو ثءعحملا ىئسش ري_ملا هسفن ىممو ديدولا

 !ةلايكو ةلركلمبهل ايلات كالو فييقجلا اهتم ضللللا فيسلت ىو كتباغلا

 انني .امفو ةغللا يف هلك اذهف عئادخو ًالبحتو اسحو اًركنو هاهد هل نا لقف

 هسفن ىب"و يدابلا حئاللا نيبلا مضاولا همسف نيستملا هسفن ىعمو هاوس

 بيغتملا يئاغلا ينلا هعسف نطابلا ةسفن ىعمو قدصملا ملسملا وسقف نمؤملا

 روهظلاو نوككلاب لاف نم لوا وهو

 يف ةنماك اهلك هايشالا ردق ثيح
 اهروهظ دوجولا' امناو لؤوالا مينا
 اًرادقمو ًاقنصو امون مسجلا كلذ نم
 ربظنت اك الخل انناكتو .الكشو

 ةلختلاو ةدحاولا .ةبللا نم ةلبنساا
 ناسنالاو ةريغصلا ةاونلا نم ةقسابلا

 ةنيبملا ةفطنلا ئم ةروصلا لفاكلا
 روبل كلذ لكو ضييبلا نم زيطلاو

 نع ةروصو ةوق نع لعفو نوك نع
 دهاو عادبالا امناو ٌهداو داذعتسا

 مسجلا كلذ ىوس رخآ أيش نكي و
 تناك لاف هنا هنع حو لوالا
 اهبتر لقفلا نا مث ةنكاس دايشالا

 اهعضاوم اهعضوف ماظن نسح ىلع ًاببترت

 م ظسوتم نمو لفاع نمو لع نم
 مقتلسم دو نك اس نمو كرمت“ نم
 كالفا مو رئاد نفو ةكرملا يف
 رصانع نمو نارودلا ىلع ةكرفنم

 اذهب اهلك يهو ةءاقتسالا ىلع ةكرختم
 لوالا مسحلا يف !؛تاربظم بيتزتلا

 بترملا نا هنع كيو ثادوجوملا نم

 وه بترملا لوقي اب رو ةعيبطلا وه
 لوالا:ادبملا ناك اذاو يلاعت ي رابلا

 نا هبهذم يفتقف مسجلا كلذ هدنع

 اذاو مسجلا كلذ ىلا ذاعملا وكب

 نوبطلا" يا" ىلوالا شيلا «تناك
 يه ةيناثلا ةأشنلا عوكل نا يضئقيف

 نم بهذم نم بيرق كلذو نوئكلا
 تندح ينلا ىلوالا يلويهلاب لوقي
 ريغ ايس» تدنا هنا الار وصلا اهيف

 ءازحالا هباشثم وه لعفلاب ةانثم

 آمسج نوبي ال يلويملا باحصاو |
 ءاجملا "هيلع 'ثكدز "دقو لعفلاب



 حوللاب هبشلا ديدش روصلا عبنم

 ةيهلالا بتنكلا يف روكذملا ظوفحلا
 روصو تامولعملا ماكحا عيبج ةيف ذا

 ءاملاو تانئاكلا نع ربخلاو تادوجوملا

 هاملاب هبشلا ديدش يفاثلا لوقلا ىلع

 ىلع هشرع ناكو شرعلا هيلع يذلا
 نماضيا وهو(شسروغاسكنا)ى ار ءاملا

 ام لث» ةينادحولا يف ىار ةيطلملا
 لوالا ادبملا يف هقلاغو سيلات ىار

 هباشتم وه ثادوجوملا أديم, نا لاف
 اهكردي ال ةفيطل ءازجا يو هازجالا
 روك اهتم .لقعلا اهلاني الو سحلا
 نال . قفسلاو .هنم ىولعلا هلكن وكلا
 ثافلتخلاو طياسلاب هقوبسهتابكرملا
 ظلللا ةباطتلاب , هقيبم انما
 تيكرتو تجزنما امنا اهلكت ابك را

 ءازحال اةهباشتنهطئاسب ورصانعلا نم

 ىذئتني املكو ثانبلاو ناويحلاس يلو

 ةهباشتم ريغ وا ةهباشتم ءازجا نم

 تاناي رششلاو . قورعلا يف .يرخي
 مدلا لثم ةفلتخم ءازجأ لوحتستف
 هنا ضيا هنع ىكحو مظعلاو محالاو
 لوالا ءادبلا يف ءاكسملا رئاس قفاو

 يف مهفلاخ .هنا ريغ لاعفلان لقعلا هنا
 ريغ نكااس قحلا لوالا نأ هلوف

 نوكسلا .يف لوقلا حرشنسو كرمنم
 يفمبحالطصانيبنو ىلاعت هل ةكرطاو

 لاق هنا هنع(سويروفرف) ىكحو كللذ
 عوضوم دحاو مسج»اوشالا لصا نأ
 كلذ ام نيب ملوأهل ةياهنال لكلا
 نم جزاخ ما رصانعلا نم وها مسجلا

 ماسجإالا عيمج جرخي هنمو لاف كلذ
 فانصالاو عاونالاو ةيناهسجلا ئوقلاو

 هي +

 أ[ ةوجولا نمهجوب ةتبلا قلاخملاغلا يف سيلوداو امقلاخ هناب ناهربلا ماق دق

 نه هجوب ةتبأا هريغ ملاما| يف دحاو ال دحاو ىلاعت هنا ىلع ناهربلا ماف دقو

 ناهربلا ماق دقو يرققلاو ةعسقلا لاتحاب رثكتف ملاعلا يف ام لكو هوجولا

 ملاعلا ينام لكو هوجولا نم هجوبوتبلا ملاعلا ينل والاد لوالا ىلاعت هنا ىلع
 وهاماف ملاعلا يف ام لك ناوهتاذب قحلا ىلامتهناب ناهربلا ماقو لوالا يفاني

 وه اذبف اق نكي مل هالولو زعو لج يرابلاب اقح ناك اذاو ىلاعت هل ققح

 هيبشنلا ينوه اذهو ةتبأا ناهربب ضراعي ال يذلا تبانلا ميرعصلا ناهربلا

 لوهجي ال ىلاعت هلا لوقنف ملاعلا تافص عسيمج ىلاعت يرابلا نع يفنن اننا مث

 الوموتم هيلع ىنخي الو سحي الو ماني الو وبي الو ةتبلا لففي الو ًالصا
 ىلاعت هللا نا اذه انباتك نم الخ اهف اذيب دق اننال هنع لوئسم نع زممب

 تفصوي ام لك يفن بجاوف تالذك كلذ ذاف هجو لك نم هقلخ فالخب

 هلةيعسألا وا فصولا تانثا اماو مونمعلا ىلع ىلاعت هسنع ملاعلا يف امم يش هب

 ىلاعت هنا لوقنف لجو زع هلاعفاب ىلاعت ه:عربختو صن الا زوجي الف ىلاعت

 كلذ نم 'يشةحابا يف عامجا تبثي ال نا الا ءايحالا تيميو ىتوملا ىجم

 ىلاعتهنا لوةثوهانزجا امل انه اه كلذ ضعب قالطا ةحابا ىلع عامجالا اللولو

 قلخيس هنا لعي لزي مل هلا اذنه يف ينعملاو كلذك لزب ل بلع 'ىث لكب

 ةدوجوم لزت مل ءايشالانا ىلع ال اهنم قولخم لك ةٌئيهبسح ىلع ءايشالا
 لك ثدهيس هنا معي ىلاعت لزب مل لوقن نكلو اذه نم هللا ذاعم هلع يف

 قييفوتلا ىلاعت هللاب و ناك اذا هيلع نوكي ام ىلع هثدحا اذا ايش نوكي ام

 مدقا نم ىلع درلا نايب انه اه ىللعت هللا هاش نا ممحتو اك دمس وبا لاق 9
 حدمو نسح هنا هنظو هلقع هيلع هلد اب نكل صن ربغب ىلاعت هللا ىعسي نا

 دهاشام لطاسايقوا كلذ نم افي رصت وا هسفن ىلاعت هب ىمسام الالدتسا وا
 مخرلا نمحرلاهسفن ىعم ىلامت هللا نأ قيفوتلا ىلاعت هللاب و لوقتف هقلخ نم
 نع ينغي ميحزلا لاق ناف ةمحرلا يه يتلا سفنلا ةفر نم قيقرلا تنا هميسف

 هل نا لاقي نا نع اذه ىلع ينغي يملا نال كلصا تضقن هل ليق كالذ

 ةايح



 سلا

 الع نوكي نا الذب لطبب مل هاندجو دقو سم لسع دجو ناف بارغلا
 ابارغ نوكي نا كلذب لطب, مل دجو ددفو ضيبا بارغ دجو ول كلذكو
 أم نوب قرفلا اذهف | دبا دب الو دوجوم هنا ىلع مطقب ال مسقلا اذه نلدف

 ىم# نا لطبب مل رفصا وا رمحا تابنلا مثوت نا هنال تابثلا نم هب بغش

 اهتاب وطرب ذغتم الو ضرالا نم مان ريغ تابنلا نوكي ناهموت نا هنكلواتابن

 مهضعبلاق دقف ًاضياو الصا انابن نوكي ال هناف هتب وطرو ءاوملا رب (ذحيم

 دقو هل لق ةداراب اكرحتم اناس> هفرعي ال نم اح يراباا فرعي دق هنا
 و

 لول هفرسصاإلا ال ةايضل ادفع وا ةاتحلانل او اكمام اال نع 1لذك ةقيلي

 لوقعلا لها رلع ةمح تاقاملا نم هومسوت امل لاهجلا موت سلو ثدحم الو

 نيملاملا بر هلل دبجلاو مولعلاو

 ةرورض يهفالاعلا يف ةفصلك نا وهو يرورض ناهرب و * دمم وبا لاف »

 اهلماخ دض تاذ اماو نيفرطلا كنيذ دحا وا نيفرطلا نيب ضرع دب الو
 الو مثوتم هم لهجلاو الا ملاعلا يف ملاع الف دادضالل لباف ةرورضلاب

 ةكرحلاو نوكسلاو الا ملاعلا يف يح الو مجوتم هنم زجلاو الا ملاعلا يف رداف

 اقح نيمحارلا محرا ىلاعت هللا نا انلع دقو هنم اهلك تارهوتم رذحلاو سحلاو

 لافطالا يلتبب ىلاعت وهو هلامو همد لالح رفاك وهف اذه ركنا نم اًذاجي ال

 اوتوميىتح عوجلاب و اوتومب ىتح عاجوالاو ةحبذلاو نجلاو لك اواو يردجلاب

 ضعبب مهضعب ءايحالاو تابمالا كلذكو هانبالاب ءابالا مهني و كلذك
 ةمحرلاةفصهذه تسبلو اهدالواب ريطلا كلذكو ! دجوو الك وكلبي ىتح

 ةفص نم ةقتشم ريغ هسفن اهب ىلاعت هللا يمس هلل ءامسا اهنا انيقي حصف انني
 لوالا يملا رداقلا ملاعلا نا اولاق ناف كلذ نم هل اشاحو يملاعت هب ةلوم

 دهاشلاب مكلالدنسال مكتملاطبا اذهو متقدص ملل لبق اذه فالخي ميحرلا

 هتافصو يرابلا ةيمسأ ىلع كني
 قلاخلا قمللا ل والا دححاولا هناب ىلاعت يرابلا انفصو اماو 36 دمج وبا لاق ال“
 هنال انموصخ هانمزلا امم يش كلذ يف انمزاي ال هناف لالدتسالا قي رط نم

 مسجلا روظي ةيناثلا ةأشنلا يفو نطاب
 مسجلا بتف2ونيو مرجلا راديو

 تييشكلا مجلاو . "رهاظ يللا
 ءامسلا قوف نا لوقي ناكو !رثاد

 فنرا قطنملا ردقي ال ةعدبم ملاوع
 لقعلا ردقي الو راونالا كلت فصي
 يهو ءاهبلاو نسحلا كللذ كاردا ىلع

 الو هروغ كردي ال رصنع نم ةعدبم
 ةعيبطلاو سفنلاو قطنملاو هرون رعب
 كرم ضحلا رهدلا وهو هنودو هني

 قاتشتهيلاو هلوا وحن نمال هرخ اجي
 ءاسنيم# يذلا وهو سفنالاو لوقعلا
 دح يف ءاقبلاو ىمرسلاو ةموعيدلا

 تاراشالا :هذبب ربظو ةينانلاأ ةألشنلا
 لوالا عدبملا وه هاملا هلوقب دارا امنا

 ال ةينامسحلا كاكرلا كاع يا

 ةيولعلا تادوجوملا يف لوالا ءاديملا
 وهل والا رصنعلا نا دقتعا امل هنكل

 روصلا مينم يا ةروص لك لباق
 هل ينامسملا ملاعلا يف تبثاف اهلك

 اهلكر وصلا لوبق يف هي زاوب الاثم
 لثم 2 اذه ىلع اًرصنع دمي ملو

 تابث رملا يف لوالا عدبملا هلع هاما

 ةب واهسلامارجالاو ءاسجالا هنم أشناو
 لوالا رفساا يف ةاروتلايفو ةيضرالاو
 ىلاغت هللا هقلخ روح وه قلخلا ادبم
 هوازجا تباذف ةبيهلا رظن هيلا رظن مث

 راخي ءاملا نه راث مث هام تراصف

 تاوعسلا هم قلَغ ناخذلا لثم

 دب ز لثم دب ز ءاملا هجو ىلع ربظو
 اهاسرا مث ضرالا هنم قلن رحبلا

 يقلت امنا ىطلملا سيلات ناكو لابجلاب
 يذلاوةيوبنلا ةاكشملا ءذهنم هبهذم

 وه يذلا لوالا رصنعلا نم هّتبث |



 عبنمو ةروصلا لَخف لوالا رصنعلا

 رصنملا تاذوه اهلك تادوجوملا
 ملاملاو لقعلا ماعلا يف دْوَجوم "نم امو
 هلةزوصرصنملا َتأّذ يقو الا قسما
 لوألات اذ لاكن مو لاق هنغ لاثمو
 اقرصنعلا اذه لثم عدبا هنأ قحلا

 اهيفنا ىلاعت هتاذ يف ةماعلا هروصتب

 يف وهف تامواءملا روص ينعب روصلا
 هثي وهو هتينادحوب يلاعتي و هعدبم
 هعدبمهب فصوي امب .فصو نأ نع
 عدبملا نا هنغ لقن هنا بمملا نمو

 لكل لباف ءاملا لاف هاا وه لوالا

 :| نم اهلكر هاوجلا عدبا هندو ةروص
 ةلع وهو اهني امو ضرالاو دامملا

 نه بكرم لك ةلعو عدنبم لك
 دومحنم نأ ركذنف ىنايسحلا رصنملا

 ةلالخنا ”.نذو ضرالا تنوكت هامل
 تنوكت «املا ةوْفَص نءو ءاوملا نوكت
 تنوكت ةرخبالاو ناخدلا نموزانلا
 نم لصاطلا' لامتشالا نءو ءامسلا
 ترادفأ بك كلا "توك ريثألا

 هببس ىلع بنسملا نأرود ركرلا لوحخ

 ءاملاو ىلاق هيلا اهيف لصاحلا قوشلاب

 الفس نانوكي انفو قنا ضزالاو ركَذ
 ا نائوكي انقو قنا هاوملاو ركذ رانلاو

 رصنملا اذنه نا لوقي ناكو اًولَع

 | اذا وه يارخآو لوا وه يذلا

 تايئامسملا رصنع وه تككلاو

 | تايناحورلا رصنع هنا ال تايمرجلاو

 (| وفص هل رصنعلا اذه نا مث ةطيسلا

 نوكي هنال هوفص نع ناكاف ردكو

 نوكي هناف هردق نم ناكأمو ًاهسج

 رثدب ال مسجلاو رث دي مرجلاف ًامرج

 فيطل منلاو رهاظ 0

1 

 ١ هيف ضرع لقعلا ة ةرورضضب دوهعملا يملا يف ةالا ناو هيف ضرع ياا

 | ىلاعت يرابلا ناىلع انوقفاو دقو كلذك 7 يف ماع لك يف معلا وأو انقبا

 5 ايف رداقلا ةفصب ًافودوم اذ_ه نوكي نا لظب دق ذاذ كلذ فالخب

 انننب ايف لعفلا ناف اًرداقر داقلاو ماع ملاعلا نأ 5 مل اهالول يتاا انماملاغلاو

 ىلاعت يرابلا ىمسل نا ةزورض لطب دةف ةفصلا كلت لفأ# نم الا مقيال

 ماع نم مالا 1 ا الالزت مما يح وا ملاعوا زداق مسأب

 سا اذهو 0 تدل ةايحو أضرغ 0 مع دوخو اوزوخ دق ذاو ردا

 ريضب و مهجإ ال ميعسو ةايحبال ينخ دوجو اوركذت الف الطا 'لوقعم ريغ

 كر جورملا زاوهسإ امناو قرف الو دوهعملا نع جورح اذه لكو رصبب ال

 الاو يرورض ناهرب هب ماق وا لجو زع قلالا نم صن هب :أج اذا دوهعملا

 تحاو رمصبا الو مهتسلا الو ةذارالا الوةايحلا ظفلب طق صن تأي لوالف

 3 اكرم اساس الا نوكي ال يملا نا لاق نم ةضراعم يف مسضغعب
 ضرأعملا اذه لاقف ةداراب 1 م اداسح الا اح طق دهأشن دن لاننال

 8 ناب عطقف تالا يفك لَو دخاالا تابت" قري النا 5 أ

 الفخ انك تان وبهفرضخا

 كلاب كالالدتسا يف كسفنل اذهلق هل لاقي ام لواف 6# دمت وبا لاق 4

 ناني ىلا ىلاعت هللا نوعب دوعن ثقرف الو اًرداق ماع ايح الا الاف طقرت مل

 ىلاعت هللابو لوقتف هيلع عقب ام نيب و هنيب قرفلا نوفرعي ال ام هب اويفش أم

 الا هنالطب موا اليئاذ اهدحا نيوعسق ىلا مسقنل ضارعالا نأ قيفوتلا

 ثوملا لاّتحا كالذكو يلا .ةيدارالا ةكرملاو شحلاك هلماَح تالاعب
 اذ_ه هبشا امو تاءانصلا يف فرصتلاو مولعال زيبلا ناكما عم نابسنالل

 نإبو اهني قرفت يتلا اهدودحو ءايشالا لوصف موقل ضارعالا هذه نمو

 ل لا اذهف دحاو سنج تحن اهعم عقل يتلا عاونالا نم اهريغ
 موتي ام وهو يربغ يناثلا مسقلاو 0 مس | عقو اه لك يف هدوحو

 ىاوسو لسعلا ةوالحو:ريغبلا رارتجاك هيف وه ام كلذب لطب الو هناللعب

 بارغلا



 م
 الامو بادوصلاو دودلا فاعيضكو نيناهلل نم رودضلاكو لقثلسملا مئنلاكو

 ءايحا اهاكهذهف ناويحلا رئاس نمضي رملاكو هريغو لصولاك هلع نع لقتني
 ملعلاب طبتري ةايهلل ىنعم ال هنا ةرورض مصف ارداق الو اماع اهنم ضيا لقا

 ماع يح لكس يلو رداق ملاع هايحالا ضعب نا كلذ يف قملا نكل ةردقلاو

 اوركذ ,ناف, ةداراب كرمت الوب سابسح ريغ ىح دوج كا ليي الوراق

 هيف سجلا لاو نداقبالو اجت نشيل مزال نيب دئاع كيل دقي وباع فلا

 كالذكو ههابتنا دنع كلذب ربخأالو ملأتل ايوق اشج شج ولو ةرورضلاب

 هياء ىهغملاو رودخملا هءاضغا ضعب يف دب ال.نايقاب ةيدارالا ةكرملاو سملا

 ربخن الو لجو زع هللا ىم ال هنا وهو اذه يف بحاولا .انيب دقو دب الو

 ربخب الو هفلخ نم ؛يش هيف دكراشبإ مساب لالدتبسالا قيرط نم هنع

 دلع اء لهجي ال ىلاعت هنا لوقن انبكلو هقلخ نم ء ىث هيف هكراشي

 الو لضي الو ةتباا لفغي ال لوقنو ىلاعت ةئود دحا (يقمتسا ال ةفصوذهو

 لوم نع زوي الو مودم هيلع ىنح الو لأب الو ريحتب الو ماني الو وبس
 ءاح اب رقت م اللصا ىلاعت هنود قولؤم هةقسإ الف اذه لكو يدي الو هنع

 هناب نمؤنف هلحن الو هنم صقنن الو ديزن ال ءاج 5ك نذسلاو نرقلا هب

 ةغللا يف ةغصلا ظفل اماوهقلخ نم ظفللا الذ هيلع عقي امف دوهعملا فالخي

 امم فوصوملا ين لوم ىنعم نع ةرابع وه اماف تاغالا عيمج ينو ةيبرعلا

 ةتبلا ىلاعت هللا ىلا هتفاضا زومي ال نما اذهو ةتبلا اذه ريغ ةفصال ىنعم ال

 ذئايح يردنو هب نمؤنفهسفن نع هب يلاعت هللا ربخا.ءىشب صن يتأي نااالا

 هريغ هب داري ال ىلاعت هنع ربخ هناو ًالصا ةفص نم قيشن ال ملع مس هنا

 هللا نوع مهنا بهعلا لك بهعلاو ةتبلا هاوس ىلا هنم عجر, الو لجوزع ْ

 اوداعف هايحالاكال هنا نولوقي مثيح نم الا مقي لمفلا اودجي مل مهنال دج
 ءايحالاك سيل يح نم لعفلا عوقو اوبجوا اذا مهنال هودسفاف مهليلد ىلا

 الاد لاعفالا رووظ نوكي نا اولطبا دقف مهنم الا لاعفالا علا ال نييذلا

 ماعلا يف رداق لك نم ةردقلا نا انيقي اناع دقو هودهع اك يح نم اهنإ ىلع

 « "| (ين-لسفا)

 تا

 نءألا هتيوهنم الضن هعما فرعي
 ؟ايشالا هنب وكتوهعادباو هليعافا وع

 هتاذ وح نم ًامما هلب كردن انسلف
 لوقلا..نا لاق م انتاذ وحن نم لب

 الو عدبملا .ناوه هل. در. ال يذلا

 الو عدبا يذلا عدباف عدب» 'ىث

 لبق نال تاذلا يف هدنع. هل ةروص

 وه نآك اذاو طقف وه اغا عادبالا

 ةهجو ةهج ذئايح لاقي سيلف طقف
 ثيحو ثيح وأ ةروصو وه نوكي ىت>
 ةدحولاو ةروص وذوه نوكي ىتح

 نب تايجر كيده قاتوة لل

 سبأ, ىنبل ام سيات وه عادبالاو
 تا ا

 سيوف مداق:م «يش نم ال سياتلاف

 نع ناىلاجاتحي ال ءايشالا

 همزل دقف الاو ةسي الاب تندرا ةروص

 هب ناب هدنع ةروصلا , ,تناك نا

 هدع يتلا ةروصلا نع | درفنم
 لبق هنا اشب دقو ٌةروصو وه نك

 تناكولف اضياو طقن وه امنا عادبالا

 دوجوال ةقباط» تناكل هدنع ةرودلا
 تناك ناف ةقباطم ريغ ما جراخلا

 ددمعب ةروصلا ددعتيلف ةقباطم

 ةقباطم اهتايلك نكيلو تادوجوملا
 تاييئزهلل ةقباطم, اهتايئزحو  تايلكسلل
 اهركش تراكت ان اهزنغتي نيفتللو
 ةدحولا يفانب هنال لاحم كلذ لكو

 جرا ا دوحوملا قباطيل ناو ةصااخلا
 هيىش وه.اغاو هنع.ةروص اذا تيسلف

 يذلا رصنملا عدبا هنكل لاق زخا

 اراك تادواهملاو تادوجوملا روض هيف

 قادفيسوم ةردنم نك نه تنم

 هس يذلا لادا ىلع يلقعاا ملاعلا



 2 كرم ةاقلثم تناك اهلك مهكح ذا
 لم اماو ةميدقلا ةلملا نم اما تاوبنلا

 اوناك ةئباصلا نا ريغ للملا :رئاس
 ركذن نخنف ةوبصلاب ةكحلا نوطلخي
 مورلا نم. ءامدقلا ءاككللا بهاذم

 يف لقن يذلا بدترتلا يف نيينانويلاو
 رئاس ركذب كالذ' بقعنو مهبتك
 ةفسلفلا كي لصالا 'ناف داكحلا

 لايعلاك مهريغو مورلل ةكحلاق ءادبملاو
 نيطاسا مه نيذذلا ةعبشلا ءاكحلا' مل

 ةينيثاو ايماسو ةيطاملا نم ةئكحلا
 يطلملا سلائف ممئاهمااماو مدالب ثو

 سلاك ذبناو سنايدكتاو سروغانكتاو
 نوظالفاو طارقسو سر وغائيفو

 لغم ءاكلا قرم ةعامج ميعبتو

 شيطارق_ميدو طارقي و .سنخرطولف

 هد
 ةيدابلجاو نوكسلا ىننل اكرهتشو هنع مسجلا ىنل امامسو هنع رذقنإ يفن لباسا

 كلذ نماوعئتماناف هنع نيملا ينأ اءاهش و هنع لقعلا دضىفنل دلفاع و هلع

 ناف اداوج اًرداق اماع ايح هايا مهتيعست ىف مهلالدتسا يف اوضقان دق اوناك
 محل ليق صن هب تأي ل هنال انركذ امم يشب ىممدل نا زوجي ال هنا؛اولاف

 ارداق .ناع ايح يعم هناب الو ةايح ييلاعت هل ناب صن تأ ل كلذكو
 يملا ىميسل يلاعت هناب صنلا هاج ال نكل هنع ثافصلا هذه دادضا ينغنل

 ىلاعت هللا ىمسي نا دحال زاج ام صنإلا الواو كلذب هانيعم ريدقلا ملاعلا

 يف مقل يملا ةظفلو ايس ال هقلخج هل اهيش» نوكي ناك هنال كلذ نم 'يشب

 لوقلا قميو يح ناك نم رذنيل*ىلاعت لاق قئاقملاب زويملا ملعلا ىلع ةغللا
 مناف أضياو هب رقملا نابالاب زيملا ماعلا انهاه يملساب داراف#نم رفاكلا ىلع

 نكي ملم تواوقيف بوكر متا هنوبكري مث هيبشتلا نوركني مهنا نوعدي
 ءايشالل لعافلا. يرابلا نوكي نا بجو ارداق الاع اح الا اندنع لاعفلا

 8 5 5 - 2 الكر ودب اعاو كاسنلاو »ارعشلاو
 الو مم ىلاعت ههيب )و تاقولذل ىلع هل مهسايق صن دهو رداق املاء اي يزانلا هن ادعو !زكوذا لطقف |دلا يف م ىلاعت هسشتو تاقولذملا 5 وهاهو انداقرالا انوع © |١

 ساقي نا اماو هريظن ىلع الا ءيشلا ساقي نا سايقلاب نولئاقلا دنع زوجي

 الام اذهفةتبلا ءيش يف ههبشإ ال ام ىلعو ةوج لك نم هفالخ ىلع ثلا

 ةايحلا ناف اضياو زوجي ال لطاب هلك سايقلاو فيكف دحا دنع الصا زوجي
 الو ةيدارالا ةكربلاو نسملا يب امنا اهريغ ةايح لقعلاب دحا فرعي ال ىتلا

 نةرورضلاب فرعي سما اذهوةداراب كرهتلا ساسحلاب .الا يملا دحا ا

 ناف ملكي نا نع جرخو ةرورمضلاو ةدهاشملاو سملا ركنا دقف كلذ ركنا

 هنال هلهج ةوق نع نابانا ىلع دز. لف كرحتب دق تاوملا نا مهنم لئاق لاق

 ةيدارالا ةكرحلا نيب لهاجلا اذه قرفي مل اذاف ةيدارالا ةكرملا اناق امنا

 ريغنهتروظ ةكرج لكو ماكتي نا لبق لعتي نا هل يغذيف ةي رارطضالاو
 اماو.يلاعت يرابلا امادل كرما كلي رحت اهنكك هل ةي دارا, ةكرح تلف ىح
 رداق ملاع هنال اح ىلاعت . هب افا هنا ةرورض مهوق لطب امتو هنود 3

 معدالو نيح لافطالاك ني رداق الو ءااع اوسيل ةررثك ءايحا اندوجو

 تفك كايئاكلاب الغ ديلا سا ويلا

 ناو ملاعلا ني وكتو عادبالا يفو يش
 ناو يف 7 يف ام لوالا يدابملا

 يف اوك اهرو وه ىتمو وه اف داعملا
 نوكسو ةكرح عونب دعو زع يرابلا
 ةنسالف نم نورخ اتملا لفغا دقو

 ان أرمهتااقم رك ذومهرك ذ مالسالا

 ىلع ترثعا امبر ةردان ةذاش ةتكتالا

 افيزت اهيلا اوراشا مهراكفا راصبا
 !ًدقن اهاديقعتو ”القن اهانعبتل نحنو

 ةمل لما يف كيلا رايتخالا مامز انيقلاو
 رخاوالاو لئاوالا مالك نيبةرظانملاو

 ىف فافت نم لوا وهو سلات ةغااو

 كردن ال اعدبم ملاعلل نا لاق ةيطلملا

 امناو هني رهوج ةهج نم لوقعلا هتفص
 ال. يذلا وهو هراث | ةهج نم كردب

 مئانلاكو



0 ١61/4 

 اوعتفاو مسجاهناو تاكردو حراوج اه ند انوع م ىلع لوم اذه لكف

 لغافلا نوكيال هنا بجوو انفرع هلواو لقملاةهيدبب أ اولاق ذا ضيا مهن

 امو ضرعوا مسجبالا ءيثال هنا انلع لقعلا ةرورسغب و ناكم يف امدج الا

 سيل ىلاعت يرابلاو مسج وهف اضرع نكي ملام ناو مدغوبف كلذك نكي ل
 لاطبا ين اولاق ذا ةلزةعملا نم اذه لثمب اوعنقاو دب الو مدج وهف اضرع

 زيح يف ناك امو نولم مسج الا ىري ال هنا انفرع لقعلا ةرورمغب ةياوزلا

 لك نا انل“ هتهيدبو هترورضب اولاق ذاو
 اذهب اوعنقاو امبب فصوو هيلا بسنل لظلاو رشلا قلخ ىلاعت هناولف هيلا

 *ينيفوا ءيشنمالا اًميشنوكيال هنا انلع لقعلا ةرورضباولاقذا ةي رهدلا نم
 لوقملا لع لطابلا عدت فئاوطلا هذه نم ةفئاط لكق < دموبا لاق 9
 لقماا ةهيدبب فرعي هنا ام “ يش يف ى عدأ نه لك نا وه اذه يف ةقيقملاو

 ساوحلا ىلا مجرت امم تناك ناف ىوعدلا كالت يف رظني نا هلواو هترورضو

 نلكشت ال ءايشا بجوت لوقملا نال ةدساف ةبذاك ىوعد يهف ةدهاشملا

 نقوم وهو ةساخب اباكشني الو ىمعالا اهمهوتي ال يتلا ناولالاك ساوملا ف

 ال يذلا توصلاكو اهدوجوب هيلع هرتاوتو ربل ةعصا هِلَمَع ةرورضب أب

 تاوصالاة عض: هلّقعب نقوهوهو 49 | معا دلونم هلكشي الو ةَمبلا همهوتي

 لقعلا درهم ىلا مجرت ىوعدلا كلت 5 ناو |توص هيلع ربخلا رئاوتل

 َّنَع 5-6 اا يواعذلا هذهو ةقداص ىوعد يهف ساو ادا طسوت نود

 لؤاىلا اومن ل يف اوطلغ امئاذ ةي رهدلاو ةلزتعملاو ةمسحلاو ةي رعشالا

 هايشا ةفرعم دب الو بجوي لقعلا نا اناق دقو مهساوخي هوكردا ام لقعلا

 نأ 1 ايلف طراق |مناك ذي كهذا ”ئوعد ايس الو نساوخلاب كوت ل

 لوا ال نامز يف ضرعو م7 و نكمي ال هنا انلع هلواو لقعلا ةرورضب

 طظقف من 9 اودهاش ام ىلع اهيف اولوع ىتلا ماوءد ال قحلا وه اذهو هل

 يننل اح هوقيحساذا مل لاقيف اضياو قيفوتلا ىلاعت هللابو

 مكمزايف لهجلا يغنل اماعو زهملا ىننل ارداقو لامن هنغ

 تكنو هب فصضويامناف اًميش لعف نم

 | هووسل نا دب الو

 يقاس اك رخا نه مهنمو يملعلا
 مدقلاو ريما لم“ وه لمعلا مسقلاف
 ناذهو اولاق قحلا' ماع وه يملعلا

 لماكلا قمل هيلا لصوب ام ناممقلا
 ةناعتسالا نا ريغ حجارلا يارلاو
 اكلت يفيدني يلمعلا مسقلاب

 ريرقتل ةناحور دادماب اودي اءاينالاو
 مسقلا نم ام فرطبو يلمعلا مسقلا
 دادمال اوضرعت ءاكنملاو يعلعلا

 فرطب و ينلعل ١ مسقلل 7 رق' ةيلقع

 2 كلا ةبافقيلمسلا 1 نم 7

 هبشني و نوكلا لك هلقعا ىلجي نا

 :ناكتالا .ةباغب نىلاعت قا هلالاب

 نوكلا ماظن هل ىلجتي نا يبالا ةياغو

 ىتخ ةماعلا اصم كلذ لعردقيف
 دابعلا لاصممظتني و ملاعلا ماظن ىقب

 بيهرتو بيغرتب الا يتاثي ال كلذو

 هب تدرو ام لكف ليختو ليكشتو
 ام ىلع زدقم' للملاو عيارشلا باححسا
 ذخا نمالا ةنسالفلا دنع هانكذ
 غلب اير هئاف ةوبنلا ةاكشم نم هلع
 داقتعالا نانخو ع هل ميظعتلا دح ىلا

 ةفسالفلا رمت هس لاك يف

 نولوقي ال ةمهاربلا نم دنملا ءاكح
 برعلا 'امكح مهتمو الصا تاوبتلاب
 مهكح مراك !نالةليلف ةمذرش مو
 امبرو وكفلا تارطخو عبطلا تانلف

 مثو مورلا ءاكح مهمو تاوبنلاب اولاف

 مه نيذلا. ءاءدقلا ىلا" نومسقتم

 منهما نك [21ىلازاةكلنا اكيطانم |

 اباعحصاو قاورلا ب اهحاونو'واشم هو

 مالسالا ةفسالف ىلاو سيلاطوطسرا
 نعلقنب مذ الاويبعلا ءاكح منيذلا

 ةفلفلا يف ةلاقم مالسالا لبق مهلا



 اوداذ ع ملاملاو يرابلا يف مالكلا وه

 | ىلا مسقني معلا ارلاقو تايضايرلا اهيف
 ك معو فيك ملعو ام لع ماسفاةثالث
 ءايشالا تايهام هيف بلطي يذلا /علاف
 هيف بلطي يذلا لعلاو يملالا للعلا وه

 يعببطلا ملعلا وه ءايشالا تاينيك
 ملعلا وهءايشالا هيف بلطب يذلا ملعلاو
 ةدرجي تايككاا تناك هاوس يضايرلا
 ثدحاف ةطلاخم تناكوا ةداملا نع

 | مع ميكحلا سالاط وطسرا ممدعب

 هدرج وه امناو ثايلعت هامسو قطنملا
 ةكسملا لخت لف الاودام دقلاءالكن ع

 اهدع اه رو ظف قطنملا نيناوف نع
 ملعلا ديس عوضوملا لاقف. مولعلا هلأ
 ةلئسدو قلطملا .دوجولا وه ىملالا
 ثرح نه دوجولا لاوحأ نع ثحبلا
 يعيبطلا ملعلا يف عوضوملاو دوجو وه
 لاوحا نع ثحبلا .ةلئثو مسجلا وه

 عوضوملاو مسج وه ثيح نم مسجلا
 ريداقملاو داعبالا وهيغاي رلاملعلايف

 ةدزجت اهنا ثيينخ نم ةيكلا ةللابو

 لاوحانع ثحبلا ةلُمسسو ةداملا نع

 | عوضوملاو ةيككلا يش ثدح نم ةيكلا
 يف ينلا يناعملا مث يقطنملا ملعلا يف

 اهب يداتب ثيح نم ناسنالا نهذ
 ثحبلا ةلئسمو . مولعلا نم اهريغ ىلا
 يش ثيح نم يفاغملا كالت لاوحا نع
 تناك الو ةفسالفلا تلاق كلذك
 حجدكي امناو اهتاذل ةبولطملا يه ةداعسلا

 ال يهو اهيلا لوصولاو اهلنيل ناسنالا

 بلطت ةكملاف ةكسحلاب الا لانت
 طقن ملعيل اماو اهب لمعيل اما
 يلع نيمسف ىلا. ةكملا تهسقناف

 ىلع. لمعلا مدق نم مهنم م يلمصو

 ا
 ةدورعم ريغ ةيناومو دووم ريغ اوم الا ىلاعت هنع ا:يفن ام اولاق ناو ةمسهلا

 الو ليلد هب ماق الو مثوتي الو لقعي ال اذه قيفوتلا ىلاعأ هللاب و مهل انلق
 يف لوم اذكهو لوقعملا ىلا مسا اهيضتقي ةايحم مترك ذ ام ىنتني نازوجي

 سرخلا يفنا الكتمو يمعلا ىننل اروصب و مصلاينن امي“ ىلاغت هانيعم موق

 دووعملا ىمعلاو دوهعملامنتلاو دوهملا سرخلا هلك كلذب متيفن له مهاسنف
 دوهمملا انيفن اولاق ناف دوبعملا ريغ اسرخو دوهعملا ريغ يمعو دبي ال امعص ما

 وه يذلا دوبعملا عما الا ىنتني ال دوهءملا مع<لا نا انلف كلذ لك نم

 ةملاس ةقدحوه يذلا دومعملارمصبلاب الا ىنتني ال دوبعملا ىمعلاو ةملاس نذاب

 كنحو ناسا نمتوصوه يذلا دووعملا مالكلاب الا ىنتذيال دوهعملا سرخلاو

 لقعي ال اذه انلف دوهعملا ريغ كلذ نم لك نم انيفن لب اولاق ناذ نيتفشو

 يرابلا ناف أضياو هب هيفن متدرا اع يفتني الو لبلد هب محصن الو مثوتي الو

 ىلاعت نوكي نا ةرورذ بجوا هريغ يهو لزي مل ةايحب ايح ناكول ىلاعت

 اذهو اًدحاو ال اريغك ناكلو هنافض رئاسو هتايحو هتاذ نم اكرم الوم

 نالذلا نم هللاب ذوهاو مالسالا لاطبا

 ةهيدبب يفذا ماوعدو لقعن اهب هللا انبطاخ امنا موق اماو 26 دمع وبا لاق 3«

 ظ

 | ارداق هريغ يه ةايحب يح هريغوه ملعب اناعالا نوكي ال لعافلا ناب لوقعلا

 وه رعب اروع هريع وه م أعيعم هربخ وه مالكب اكتم هريع يش ةردقب

 ناهرب مقي ملام اورك داك ةيضقلا هذه نا دي أن ىلاعت هللاب و لوقن اناف هريغ

 يف تبنت ةقرحم ارا متم*وت وا طق متلقع له ملأ مث كلذ فالخ ىلع

 اربط طف متاقع لهو َترفك اهوتركنا نا ىتلا ممهج ةفص هذهو را رولا

 اهوةركنا نا يتاا ةنجلا ةغص هذهو رانب يناعي وا تو نا نود لك أب ايح

 الا هانلقع اهو هاندهع اع جرخ ال نا قملا ماو ريثك اذه لثمو مترفك

 نم اذه لثب اوعنقيلف ىوعذلا نم ردقلا اذهب اوءنق ناف ناهرب يتأي نا

 انريخا دقو لقعيالاجال لقمنو مهفن اب ىلاعت هللا انبطاخ امن اولاق ذا ةمسهلا

 لكف

 | اولاق ماهلا نم للظ يف *يجي و لزني هناو اهجوو ! دي و يع هل نا ىلاعت



 6 16ه و

 ملعب نأ لها ن هاهور رك سا نأ يغذي نأك دقلو د وبا لاق 8“

 يملا ناو دول ال نشل 01 ةاءملا ١نا لهاجلا م لع اما ماكت نا لبق

 راصبالا ىم يعل ال اهناف # 0 رع هللا لوق ع مة اما ديلا 3 سفن :| 2 اما

 اذهب: راكفيرا قار اشي اللو علل يف يتلا بولقلا ىف هت نكلو

 نه لصفني ناك اذامع اهيف ةاي> الو ةيح ناسنالا دي لب هل ليقف نؤخأا

 هللا لو لوقنف ءالؤه لوق لطب دق ذا مث هنونل قباطملا نونجلا اذه

 الالدت ا ةايمي ىح ىلاعت هلا تناق ىتاا ىرخالا ةفئاطال هتوقو ىلاعت

 ناكما لطب الف صضرعو مسح الا لقعي ال كوسا ىلع هناف مسح نم الا

 ردأق هنأ 5 او راع وذ منجل ىلاعت هنأ مص ريع اذ أمسح اللا نوكي

 سكعهب لاضفتالا اومار *يشيأبف مسح هنأ 7 امسحالا نوكيال رداقلاو

 ىلاعت هنا واق ناف مهعزل هومزتلا امو ملالاتتلا زا اونج اوشا لكما عيل
 ريد : كلاعت 1 ناو قيفوتلا هل دل ١ 3م ل انف 7 هلا ريخن و يح هنا ريخا

 ماجن يهد 2 يحلاو ملا: 100 أيح هلثا ىذت 8 ى لا نا اولاقناذ ةايحدل ناب

 بوف *«تومالا يذلا يلا ىلع ءلكوتو* لاقلا هتدلا اولاق ناف'ادبا اذكهشو

 الو ةنام ةذخ أتال*ىلاعت لآقف اذه كتجو ناو ملل لبق ةايبجب تح نوكي.قا

 اللو ١ ليق يي ما ولاقناف ناظش ىلاعت هنا اولوقف#

 لون نمو م هل ىلق ةأ ع ىفهتقي ىف وللا اولاق ناف ةايح هل نا ىلع ىلاعت

 4ع ميه : 7 انوربخا م + لاقيو قرف و ناظقي وهف نائسو الو 5

 ما ةدوبعملا ةتاوملاو دوهعملا ثوملا كالذب 4: متيفلا هل ةايحلا باجاب لات

 أئيفت اولا ناف ثلاث مق ىلا لدَس الو ةدورعم ريغ 4 اوهو دوبعم ريغ انوه

 ةئاوملاو دوهفملا ثوملا ترا مم أنلف ةدوبعملا ةيتاوملاو دوممملا توملا هنع

 نو ساو دكر اوةرسألا يق ىتااةدوبعملا ةايحلابالا ةتباا نايفتي الإ ةدورعملا

 لوق هب انلطبا اب مكلوق انلطبال هواث واو ؟لوق .فالخ اذهو نايدارالا

 رهاوجلا هاهنا ىلع ةئاضلا اهانب فلا

 بك اوكلا لاكشاو ةيناحوزلا ةيلقعلا
 اهنودوىلوالا ةلعلا كيه اهنثةي واهملا

 لكيهو ةسايدلا لكيهو لقفلا لكيف

 ثتارودم سفنلا لكيهو ةرورفلا

 لكيهو سدسم ل>ز لكيهو لكشلا

 عبرم خخ رملا لكيهو ثاثم ىرتشملا

 7-6 سهلا لكيهو لوطتسم

 عب رم فوج يف ثان ةرهزلا لكيهو
 عبرم هفو> يف ثلثه دراطع لكيهو

 (ةفسالفلا) نع« رمقلا لكيدو ليطةسم
 رك ا يا

 وه اليفو ًاقومواليف و فوسايفلاو

 لك اوطا يا ةكللا انهن افو ثز:ثرحللا

 كن انا لطف وعيلون هكتار هكتتأ
 ام لك ضيا ةيدقعلا نو ةيلوقلا

 هارعم يري امو دحلاب لفاعلا املقعي

 هارم يرجي امو ناهربلاب و مسرلا 0

 اماو امهم ةنعربعيف ارقتسالا لثم

 ميكحلا هلعفي املكف ةيلعفلا ةكمحلا
 ناك 1 يلزالا لوالاف ةيلأك ةباغل
 لغه نقرا وافل اكتلاو“» احلا“ كوه

 ةلاقلا# قيكيك دل اوشن كف وألا ةئاقل

 لو# "لوالاو لماما وه لاؤكلاو

 تققو هلعف يف ةك.طلاف لام كلذو |
 لاكلا وه كلذو هناذ لاك امن

 نم ةريغ لمف يفو ةكحلا يف قلطملا
 لاول“ ةوتعقم ' ككفو“تاطسؤتملا

 نا" مث انلاعفا يف كالذكو بولطملا
 ةياوقلا ةكحلا يف اوفلتخا ةفسالفلا
 ةراك ضحي ال اًنالئثخا ةيدقعلا
 يف لئاؤالا :اوفااخ ختم نورخاتملاو
 ئبلوألالئاسم تناكو لئاسملا رثكلا
 كلذو تايملالاو تايعئبطلا يف ةروصد



 لواو 3 دعك روظي امئاو دواو وهو

 | هب هصخشلتو هيف ةراثا ردقب دحاو

 ةعبسلا ءواضعاةم.تلا لك ايلا ناكَف

 ةعبسلا ةلك ايه ةعيسلا اناضعا نآكو

 ا ا

 ضبقب و ا:اذاب عممسيو اننيعاب
 0 ٠يخيو انبدبأب طسبو

 ااومكزو انحراو لعفي و اناجراب
 1 قاخينا نم لجا ىلاعت هللا

 تايحلاو سفانخلاو راذقالاو مئابقلاو

 ةَزورض ةمقاو اهلك ف“ لب براقعلاو

 ةلماوتاو ةداننم ف اركلا تالاقتا

 ا ةزودكو ةوفص رضانعلا تاءاّمجاو

 وهف ”ةوفضو ريخو دعس نم ناك

 يرابلاىلا بسنيف ةرطفلا ن٠ دوصقملا

 ند نآك امو ىلاعتو هناحيس

 الف ةرورنغ مفاولا وبف ردكو رشو
 تايقافتا اما ٍشث لب هيلا بدني

 يدع وع

 لصا ىلا ل اهاو تاير ورذو

 (ةينانرخاو)موهذملالاصتالاو رورشلا

 يسمرهو 0 يلا مهتلاقم نويسنب

 هاينالا ند ةعبرأ يذاواو انايعاو

 دج تزولوس ىلا بسني ن# مهنمو

 ادن ناك هنا معزي و همال نوطالفا

 لدبلامهيلع مرح يذاوأ نأ اومكزو

 ميلك نوئباصلاو يلذابلاو ثب رحخلاو

 فنرواستغي و تاواص ثالث نولصي
 اوهرحو كو س* نهو ةبانحلا ن

 باكلاو رو زجلاو رب زاطا لك

 اونو ماهلاو باخ هلام 13 ريطلا ندو

 نا يي نعوب رست يف ركسأا نع

 الو دّوهشو لوب وزالاب اورماو

 الو كاملا محب آلا قالطلا نوزوجي
 لكامل اماو نين ارمآ نيب نوعمجي

 دق 1 وع

 اما لالدشسالا+ قيزظ نم انين قانق مهر اومم

 نا مهمزاي ايح الا ملاملا رداَقلا لعافلا نوكي الو ملاع رداق لعاف هنال اماو
 ١ هنع ةيدامججاو ثوملا يننا

 م ءرل اذه مهالدتسا اودرط اذاو نوضفأ“ :ةمرهف الاو و اذه ملال جا اودرطي

 الو ًايكح الو العاف طق اولقمي مل مال. مسج ىلاعت هنا اولوقي نا دب الو

 اليد سلف متدج هنا لعاليلد اذه نكي اذاف امسح الا ار داق الو ماع

 نا ىلؤالا ةفئاطلا "لع بجوم انركذ ام ىلع مهقافلا ناف اضياو "يح هنا لع

 اهف ماعلا رداقلا نوكي ال هنا لوقتف دسافوبفالاو ملالدتسلا اضيأ اودرظإ

 لاقي الصا اذه ريغ لقعي ال ةايحي الا 5 نر الو ةأيح اذ الا انني

 نا بجي ال ”يمللا ناك اذا لاقف  مكلوق سكع نم نيبو مكتسب قرفلا ام مل

 نك نا ب>و يح ناك اذا هنا الو ىجح هنا لجا نم ةايح هل نا لاقي

 لعافلا نوكينا بجي ل كللذكف ةايح هل نال 5 يلا ىب“ هنا الو ةأيح هل

 ةالعاف لعافلا نوكي نا بجو الو طقف العف هل نال نكل ىح هنال ًالغاف

 هتسيف نآل الوم مدي ل فلولا كالذكو ًالعف هل نال 0 ملاع هنال

 نوكي نا فلاوملا بجو الو لعذلا هماكحال ايكح ميكملا يم الو اهيل
 أت اثر

 ةايحدل نوكي نا لالدتسالا كلدب يضتقي ال أيح يملا نوك نا لاق نم

 يف لكشأب الو لقعلاب الا كلذ انمهوت الوهاب الا ابح طق دن 1 انال

 لغا و توبكسلا انذجو دقو ليلدب . "”ركملا يف لذدي الو ةتبلا لقعلا

 0106 ةر ىلع ل 0 ابو نيطلاب [-عانبو اهلاعفا 0 فاطاحلاو

 "يع هنا لوقا .امثا لاق ناف يك يد ىعتي ناروجتآل مث يحلو

 فخاب ىلا دق ناك طقف توء ال يذلا وه ىجلاو توم ال هناب الالذتسا

 ماعلا قيال هنأون تمن انثالا ءايحا انس أننا لوي نا ةمزلي' كلذو لو

 يلوذ رض ااوبفناياضفلا هذ ضل لاو ىلع هيف يذلا ف

 هلوق ىلع يح ملاعلا "يف سيلف تو ةكنالملا نا لئاقلا اذه لوق نم نال |

 ش سلو ةأيح هيف نشات دق لاقذ 5 رظ نايذجب مصعب ىلا دقو |

 هلجرو نأ الا ديوهو |

 لاق



 ا
 11 ا رم

 مما الا هيحانمي ريطي رئاطالو ضرالا يف ةباد نءامو* ىلاعت هلل لاق دقو

 بالكلاو ريملا نا لمع نه ةكسةوذ لاق له يرعش تيلف + مكلاشا

 مهيلع ءايبنالا,. رع اككاج ىلاعت: لاقو اندستاواانبانم بونت ننفاثخلاو

 رافكلا نا 8 لعف لاق لهف * كلش م رشإ الا نم نا اولاق مهنا مالسلا

 *ناجرملاوتوقايلا نهناك*ىلاعت لاقومثدسم نودسي وءايبنالا نع نوب ونإ
 دسإو نيعلا رولا بانم بوني توقايلا نا لقع نم ةكسةوذ لاق لهف

 مينا بهلاوز ةمما.لكر مالكي فو | دج ريك ن ارقلا ف آذبهن ثماو هلم

 لاو>الا ضعب يف هباشنلا اولعؤ ميسفنا اوسن ةيظعلا هذ ب اوتا نا دعب

 يف ادبا مهف ىلاعت هللا هب نذأي مل نيد اذهو سايق مئارشلا عرش بجوي

 نالذخلا نم هللب ذوعنو مدهلاو ءانبلاو هدضو *ىثلا

 امناف اميتشا نيمسح لكنا وه هباشتلاو لثاملا ةقيَمحو 36 دمم وبا لاق

 ناربتشيراماف نيحغرخ لكو |هتفب تاذيصب وا اعف ةاوقع ةفيشيا نا دنش

 كردي رما اذهو ةرضحلاو ةردخاوا ةرجخاو ةرماك دحاو عون تحت اهعوقوب

 قيفوتلا هللابو لقملاو سحلا لواو نايعلاب

 عدو وييجمسلا

 د6 ةايحلا يف مالكلا 94

 نال "يح ىلاعت يرابلا نأ بجوا ليلدلا نأ اولاقو 96 دمسوبا لاق )»
 ترم وأ, ”نوح الا . لمي ل هناف اضياو يلا نم الا مقث ال ةككمملا لاغفا

 ا الو "يملا نه هعوفو مص تيما ن 0 عوقو ناكما انلق

 وه لب تلاق ةفئاطو ةايحب ال يح ىلاعت وه تلاف ةفئاطف نيعسف ءالكو

 يح يملا نكي 4 ةايحب الا ايح دحا لقعي ال هنا تمتحاو ةايحي يحب ىلاعت

 ةايعال يح نوكي نا زاجولو اولاق اح نكي ل كالذ الولو ةايح هل نال الا

 نال يح يملا نكي مل يلوالا ةفئاطلا تلاقو "يجب ال ةايح نوكي نا زاجل
 ايحالا لعافلا رداقلا ملاعلا نوكي الو رداق ملا ظق لعاف هنال نكل ةايح هل

 نا ىلع نوتفئاطلا قافلال داسفلا ةياغ يف نيلوقلا الكو 26 دم وبا لاق 9ع

 يفناو اركذ ثاناويخلا سانجا

 عونلا كلذ قبيف هريغو ناسنالا نم

 هماتي :رودلا يفقنا اذا مث ةدملا كلت
 اهدلاوثو اهلت عاونالا تعطقنا

 رخا نرقث دجيو رخ !رود يدشيف

 كل ذك و تابنلاو ناومحلاوناسنالا نه

 ةمايقلا يه هذهو اولاق رهدلا دبأ
 الف الاو ءاينالا تاسل يلع ةدوعوملا

 الآ انكليم امو رادلا: هذه ىويسراد
 تعب و لوما ”ايحأ روصتي الو رهدلا

 متم اذا متأ كدعيا روبقلا يف نم

 كتوجرخي عنا ًاماظعو ابارت متنكو
 نيذلا مثو نودعون ا تابيه تابيه

 امناو ةلاقملا هذمب مهنع ليزنتلا ربخا

 هال "ره نم لولحلاو غحاذتلا لصا اشن

 راوكاالا رركتي ناوهؤحانتلا ناف موقلا
 ثدحيو اهل ةياهن ال ام ىلا راودالاو

 لوالا يف ثدحام لثه رود لك يف

 يفإلرادلا هذه يف باقعلاو باوثلاو
 يتلا لاععالاو اهيذ لمتال ىرخا راد
 لاعا ىلع ةيزجا يف امنا اهيف ني

 ةحارااو ةيضاملا راودالا يف انم تفلس

 اهدجن يتلا ةعدلاو حرفلاو رؤرسلاو
 تفلص ىتلاربلا لابعا ىلع ةبترم يف
 ةفلكلاو كنذلاو نزااو مغلاو انم

 روجنلا لامعا ىلع ةبترم يف اهدجن يتلا
 لوالا يف ؤ ناكاذكو انم تقبس يلا

 نم مارصنالاو رخآلا يف نوكب اذكو
 اماوويكملا نه رزوصمم ريغ هجو "0

 امبرو هتاذ لواحب كلذ نوكي امبرو
 ردق ىلع هتاذ نم هزج لولحي نوكي

 اولاق ارو صخشأاا جازم دادقتسا

 اهلكب ةيوامسلا لكايملاب صختت امنا



 كلكراو اهريدقنو اهزي رقتل ةتوعبم

 ةطونملاكلاو ادبملاو ةمتاخعاو ةحتافلا
 ميقلا نيدلا ثالذ اهزي رو اهصيخلتب

 مصاول جهنملاو مب قمم طارصلاو

 0 هللا ى جناللا كإسملاو

 ةاف# سو هيل علا ىلص ىنطصملا هيبنل

 يتلا هّللإ .ةرظف افينح نيدلل كبجو

 هللا قال ليدبت ال اهيلع سانلا رطف
 خلعإهلا رثك؟ كلو مقلا نيدلا كلذ

 ةالثفلا اوعئاو 00 نوبلعي ال

 نت اونوكت الو

 برع لك اعيش 4 مهنيد اوقرف

 ةعامج مو( ةيناب زا )* نوحرف ميدل امي
 ذحإو دوبعملا عناصلا اولاق ةئباصلا نم
 لوالاو تاذلا ىنذ دحاولا اما ريدك
 هنالف ريدكلا اماو لزالاو لصالاو

 يو نيعلاي ار يف صاختالاب رثكتي
 ةيضرالا صاختالاو عبسلا تاريدملا
 اهب ربظب هناف ةلضافلا ةملاعلا ةريملا

 هثدحو لظبتالو اهصاخشاب صخشتي و
 عيمجو كلفلا عدبا وه اولاقو هتاذ ِف

 اهلعجو بك اوكلاو مارجالا نم هيف ام
 رصانعلاو ءابالا مموج اعلا !لهكازن ده

 ءايجا ءايالاو ديلاوم تابكرملاو تابها
 5 ىلا راث الا نوداوب. نوقطان

 ٠ لصيف !رماحرا يف رصانعلا ايلبقتف

 قفتي دق ديلاوملا نم مث ديلاوملا كلذ
 اهردكن وداهوقص ن نيك

 دادمتسالا .لماك جازم لصحيو
 نا مت ملالا يف هب هلالا صخشتيف

 نم ميلفا لك يف ثدحت لكلا ةعيبط
 ةجدم لك سار ىلع ةنوكسملا ميلاقالا

 سمو ةياعب راو ةنس فلا نيثالثو
 عون لك نم نيجوز ةنس نيرشعو

 نيدلا زم نيكولا

 دي 16 +

 لزاتم ءانزدق رمتلاو*# ىلاغت لاق دقوهسفن هب ماسي مل اب ىلاعت هللا مسي نا

 زوج الف نيقولذملا تافص نم ميدقلا نا مصق# مدقلا نوجرعلاك داع ىى

 ةينامزلا :ةيمدقلا نم ةفللا يف دقلا فرعي املاو كللذب ىلاعت هللا ىمسي نا
 لجو زع هللا نع نم !ذهو ةروضءع ةدمن اذهنم مدقا «يثلا اذه نا يا
 ذلا مسالا وه اذهف لوا ةظفلب ةيمسألا هذه نع لجو زع هللا ىنغا دقو

 ىلاعت هللانا ناهربلابانلق دقو لؤي ل هنا ىنعم وهوريغ هيف ىلاعت هكراشي ال

 مسج هبر ىهسي هنا لاق نم نيب. قرف الو لالدتسالاب ىحسز نازوجيال
 ثوذعلل اينو لزي مل هنال اتايثا ادقداس نهنإب 9 57 دوجولل :انايثا

 هلعحدنال 520100 هامسنم لاق ناف صن هب 5 م نيتظفالا ا

 | نافءامدقلاك هلعجهنال هن امسايف قلب اثبق أيدق هامسنمو هل ليقماسج الك

 لبطتاابب يتلا ةغللا هتبذكأو انيكرت اعن ,ارقلا هبذكا ٠ ءامدقملاعلا ينس لاق

 | دق رما اذهو هذه نم مدقا ٠يثلا اذه ةغالا ينلئاق لك لوقي ذا نارقأا

 .( نامالاقلخ ينناماو «يش لك يناذكهو ميدق هانبو دق مشو مدقنامزو

 صقتنيو ديزي هنم رهاظلا نمملال هفالا ناعالا لهو هب اوتا اهب اذهف
 اولاق ناف منان ثودحلا تافص هذهو ىلاعت هلا قا وهو ةتبلا بهذيو
 كلذب هةوامسأف روصملا ن .يعلا نمكوملا وه متن ملل انلق ن مولا ةوه هللا نا

 ام الا كلذ نع هللا ىلاعت لجو رع هيف ةلو تافص نم ةقتشم ال مالعا

 يف متاق ناف رّوصملاو قلاخلاكر هاظ اذبف هلعف لعفل لجو زع هل ىمس*ناك
 | اذهو لزم مل ريوصتب رّوصملا ىلاعت هنا مكمزا لزت مل تافص اهنا اضيااذه

 قيفوتلا ىلاعت هللاب و درحلا رهدلا لها لوق
 ةأيحب كي ع يعل هيدا ىف انلوق نا مصعب لافو 6# دمعوبا لاق 3
 ةدلم ذو ةبانم بان اذاالا ءئثلل اهبش ٠ىشلا نوكيالو اهباشت بجوي ال

 ال ناهرب الب ىوعد هنال ةفاخحلا ةياغ يف د اذهو 26 دمي وبا لاق
 نا يف ممالاو مئابطلاو تاغللا طق تفلتخا امو ةعيبط نم الو ةعي رش نه

 ضارعالا يف اهتاوذب و ماسجالا يف اهتافصب وه امنا تاهبشملا نيب ةبسنلا

 دقو



 ما
 قلاخلا هللا وه نوكرشي عدلا ناعسربكتملا رايجلا زيزملا نوغملانماوملا مالمسلا
 هلل نا سويلم هللا لص دهللا لوسر لاقو*ىنسحلا «امسالا هل روصملا :يرابلا
 بحي رو هلا ةنجلا لخذ اهاطحا نم !ًدحاو الااةيام:ايتا نيس ةطاست
 اهنا يف الو ىلاعت هلل هاما اهنا يف مالسالا لها نم دحا فاتخي موررتولا

 نم نرخ أتملا يف دجو ولو هللا فاصوا:الو لجو ع هل. تومف اهثل لاقينال
 يف دحا يف ةمح الو ىلاعت هللا لوقل ةفلا#مو الطاب الوق ناكل كاذ لوقي

 تسييلف انلق ايف كش ال ذاف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نود نيدلا يف

 اهقتشا نم انل اولوقف ةقتشم اهنا متلق اذا مهل لاقيو الصا ةفص نم ةقتشم

 ىلاعت هللا لع لوقلا وه اذه محل انلق هسفنل اهقتشاىلامت هللا نا.اولاق ناف
 ناو رلع هب مكت أي ملام كالذ يف متوفقو هسفن نع هب ربخ مل يذلا بذكلاب
 هللا لوسر ىلع متبذك انلق اهقتششا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا اولاق

 ىلص هلوسر قلخي نا لبق هسفن اب هللا ىبم دقلو لسو هيلع هللا ىلص

 ةيرف ةفتشم اهناب لوقلا نا انيقي مصف طقفديلا اهب ىحوا سو هيلع هللا

 ناهربلا اذهب مو كلذ نم هللاب ذوعنو هيلع بذكو ىلاعت هللا ىلع
 ىلع يح الو ةردق ىلع ريدق الو ملء ىلع جلع ذئايح لدي .ال هنا حضاولا

 صوصنب ةزملاو ةولاو ةردقلاو ملعلاب انلقافاو كلذ رئاس يف اذكهو ةايح

 ينالقابلاك ةيرهشالا نمنيرخ املا اندجوواهب لوقلاو اهلةعاطلا بجي رخا

 اهنكلو ىلاعت هلل ءاهسا تسيل ءامسالا هذهنا اولاق (هريغو كروف نباو
 لجوزع هلل ةضراعمو داما لوق هنككل دحاو مساالا هلاسبل هناودل تايعست

 هيلع صناهف ملسو هيلعهللا ىبس هللا لوسرلةفلاخصوانولت يتلا تايالاب بيذكتلاب
 ثدحتنا لبق مهصاخو مهماع مالسالا لها عادجال كتهو ءارسالا ددع نم
 يدقلا لجو زع هللا ءامسا يف مالسالا لها هث دحا متو )١( ةفرفلا هذه

 زوحيالو ةتبلا صن هبسصي مل هنال ةتبلا زوجي ال اذهوالك دمج وبا لاق 96

 يف يدقلا نع هنع هللا يضر ةري ره يلا ثيدح يف خلا هثدحا امتو هلوق ( 1)
 ها لاف ام لاقف ةياورلا هذه ىلع علطب لف نيعستلاو ةعسنلا

 ي ٠ ب (ين - لففلا)

 ًاعيفشو ةلبقو ةطساو هوتدقتءا ولو
 هجري ضيا لاو زلاولوقالاف ةليسوو
 مهيلعلدتسا ام اذه نعو لاككلا نع
 يلا برقا عولطلا ناك ناو عولطلاب

 اولقتنا امنا مهناف لوفالا نم ثودحلا

 كر. مهارع امل صاخشنالا :لهع ىلا

 هيلع ليلخلا مهاناف لوفالاب ريختلا
 لدئساف مريب ثيح نم مالسلا

 غالبا كاذو هتحصب اوفراعا ام مهياع

 د ا
 لاق لفا الف يلر اذه لاق عزاب

 موقلا نم ننوكآل بر يندهم مل نئث
 ابر فرعي ال. نم ًابجايف*نيلاضلا
 بر يدي مل نثا ”لوقي فيك
 ةبأور نيلاضلا موقلا نم ننوك ال
 ديحوتلا ةياغ ىلاعت برلا نم ةباَدهلا
 قا لاطالاو د ةنفرثملا"ةياذكيو

 جراد»يف نوكي فيك ةياهنلاو ةباغلا
 فاق فلخ هلك اذه عد ةيادبلا
 ناف تاك فاش وهام ىلا انب عجراو

 مازلالا قب رط ىلع ةرابعلا يف ةقفاوملا

 حتواو جملا غلبا نم مصخلا : ىلع
 سمبل ئارامل# لاق اذه نعو مئانملا
 *«ربك ااذه ير اذه لاق ةغزاب
 كلفلا كلمسممتلا نا موقلا داقتعال

 نوستقي نيذلا باب رالا بر وهو
 الفد راث الا هنم نولبقي وراونالا هنم

 نوكرشن اممءيرب يناموقاب لاق تلفا

 تاوعسلا رطف يذلا يهجو ترجو يفا

 * نيكرشملا نم انا اموافينح ضزالاو

 يهذم لظباو ءافيطا بهذ ررف

 ةيفينملا يبث ةرطفلا نا نيب و ةئباصلا
 ديحوتلاب ةداهشلان او اهيفةرابطلا ناو

 صاالخلاو داجنلا الاو اهيلع ةدوصقم

 لسيلاوءايبنالا ناو اهيلا مشانمو عراشماكحالاو عئارشلا ناو اهب ةقلعتم



 ينعبناف كني ملام ملعلا نم يفءاج دف
 تن يغار (لافاي وس ًطارص كدغا
 هتبح لبقي لف# ميهاربا اي يتطأ نع

 ريسكلا ىلا مالسلا هيلع لدعف ةيلوقلا
 *« محلا ريبك الا ذاذج بلصق« لعفلاب
 لب .لاق ا::طاب اذه لعف نم اولاقف

 اوناكنا مهولعساف اذه مهريدك هلمف

 اولاقف .مهسفنا ىلا ارمجرف .نوقطني
 مهسوز عارم كتم ولالا :امكتا
 مههحاف*نوقطني ءالثوه امتلك دقل
 مهريبك ىلعلعفلا لا>ا ثيح لعفلاب

 لعفلالاحا ثييح لوقلاب مهمحلا اك

 مازلالا قي رط ىلع تاذ لكو مهنم
 طق ايذاك ليلا ناك ايف الاو مهيلع
 كا بعاد ديكالا | لدع
 لاستوعناييم ههنا ءارالكم لك انفي
 ىرن تاذكو * لاق هموق ىلع ةحملا
 ضرالاو تاومسلا توكلم مب هارب
 توكل م ىلع هعلطاف «نينفوملا 0

 ىلع 4 اني رشت تم يلاعلاو نينوكلا
 بهذا احرتو اهلك ايهوتايناحورلا

 اري رقثو ةئباصلا تهم ىلع ءافيحلا
 لاطب | ىلع لبفاف لاجرلا يف لائكلا نا
 نج الف * لك املا باعصا بهذم
 اذه لاف كوك ىأر ليلا هيلع
 باعحا ىلع همازلا نازي» ىلع * ير
 الاو اذه مهريبك هلعف لب مانصالا

 بذاك مالسلا هيلع ليلا ناك اف
 كالت يف اكرشه الو لوقلا اذه يف

 لاوزلاو لوفالاب لدتسا مث ةراغالا
 ناجم هناب لاقتنالاو ريغتلاو

 ال يدقلا هلآلا ناف املآ ابر نوكي
 اذهو ريغم ىلا جاتحاف ريغت اذاو ريغتي

 ولو ايلزا الاوايدق ابر هوت دقتعاول

 نم فطللاو تت رقند برقلاو باهو نه ةطاو باوث نم ةبوتلاو مظع

 م دجلاو 0 ماعلا عسأو نم ةهسلاو فيظل

 اورصتقا يلا دادعالا فاأهضا زواحنيو | دلو ريثك اذهو موق ند مايقلاو

 دودونه دولاو ديم ن

 اهث مهضعب داز دقو لجو زع هئامسا يف داحلالاو لالضلاب مهميكت اهيلع

 يرعشالل تب رو ءاقبلاومدقلاو مياكتلاو اوتسالا تاذلا تافص نه هوعدا

 نيئيع.داراامنا انتيعاب كنا لاق ذا ىلاعت هللا نأ زجولا فورعملا هباتك يف

 | مل لطابلا ن 5 ينس و لوةيراهف لجو زع هللا نحن فخي ل نم ه لكف ةلجخجاب و

 هوجولا نم هجوب طق ةفصلا ظفلب صن بأ مل هنا انلق دقو لوقي اء لاب

 قح> هلك اذه انلقف ةردقو [ءالكو ةوقو الع هل ناب انريخا ىلاعت هللا نكل

 ري أت ىلاعت هبو ل لا هللا ريغ * يش ىلا هنم عجر, ال

 الع هل هنال ًايلع ىلاعت هللا ىبم امنا لاق نأ. لاقيو 6 دمج وبا لاق

 يوتا ةزورشلا أ ياو جا رئاس يف اذكهو ةككح هل نال ايكحو

 بئاغلا مسق اذا تافصلا رئاس يف اذكهو ملع ء هل نم الا الاع ىعس ال هنا

 معال يردن ةرورمضلا ف :هرضامإلا ىلع لجو رع هللا نودي رت ع

 اوقات ىلع ءايشالا هب فرعت ركفو رطاوخ يذ ريع يف ناك اهلا أندنع

 دجا نم اذه ين فالخ الو متدحلا كلذب ىلا بر ر متفصو ناف هلع

 ىلاعت هئامسا قافتشا ينوكلصا مم كرت كلذ متمنم نأو ؟لاوقا ممكرتو

 ىرج ام رئاسو 7 دقو ب ًايكحو املع ناذ [اظياو هيف تافص نم

 اماو ةّتبلا ءامما ىبأ قاطو 0 الا ةغللا يف ىع“ ال ىروا اذه

 وهف هل ًامما كلذ ناكو اح وا احر وا ًايكح وا الح ناسنالا يعم اذا

 زعهلل يف امئافمذه لكودحا نم فالخ الب ةَع

 مالسالا لها ميمج نه عامجالاو ةنسلا صنو نااوقلإ صنب ءامسا لجو

 هئامسا ف نودحل نيذلا اورذوايهوعداف ىنسحلا «اممالا هللو*ىلاعت هللالاق

 اوعدت ام أبا, نهرلا اوعدا وا هللا اوعدا لق لاقو + نولم#ي اوناك ام نوزس

 سودقلا كاملا وه الا هلا ال.يذلاهللا وه ىلاهت لاقو*ىنسحلا ةاهسالا هلف

 ةشم ريغ مالعا ءامسأ دئايح

 مالسلا



 اي 9

 تامول ملا يف عقياما ري اغتلا دي 5 هب وو لوقتفان ناي لجو زع ع هللا نوعب ديزنو

 ميلعلا نا يف مثدنعو اندنع كشالو ملاعلا ف الو رداقلا يف ال تارودقملاو

 اذاف هسفن لع ريدق مدنع ل

 نوكي نا بجوم ريغ وهف ميل هلا ريغ ريدقلا نوكي نا جلا اذه بجوي :

 ديز ةاي< ىلاعت هللا معن ء انوريخا مل لوقت مع كش ال ؛ ةردقلا ريغ لمعلا

 معلا وه له هرغك لبق هناياب و هتوم لبق

 لاقي الو 4سم ميلع ىلاعت 0 هب وهو دحاو ريدقلاو

 لعلا ريغ وهوا هتومو هرفكب

 ريغوه هناياب هلعو هتايحي ملعلا ريغوه انب زا كوع معلا نا اولاق ناف كلذب

 اولاق ناو اذه نولوقي ال و هثودي لوقلاو ملعلا رياغل م.مزأ هرفكب هلع

 ليف هتوم هلعوه ديز ةايحي هلعو هرفكب هلع وه دي ز نامياب ىلاعت هلع

 نيا نف 7 دنع هتاذ يف ملعلا رياغت بجوي ال ملعلا تبت مولع رياغت اذاف

 نم ةقيقحلاو ةردقلاو 7 رياغتل بجوم رودقملاو مولعملا رياغت نا متيحوا

 صني لام لك ناو هقلخو ىلاعت قلاخلا الا اللصا ةقيقح ال هنا كلذ لك

 هنع ربخي نا دحال لحي الف هئامما نمو هسفنل هفصو نم هيلع ىلاعت هللا

 نع ىلاعت هب ريخا امو هئاهسا ع نه هيلع لجو زع ع هللا صن ام انتل ناز لاق

 هللاوه كلذ لكب دارملانا معن و هب رارقالاب ىلاعت هلا نيدن قح وهف هسفن

 ىلا ءيش اهنم عجرنيال الو ىلاعت هنع اه ربعي ا :او هل كيرشال

 مهضعب رقاو هريغ نديادجو ءىش هعما نوكي نا هللا ىلاعت ةديلا ىلاعت هللا ريغ

 ابلكو 1 / ميدق اهلك ةرياغتم انشر ةعبس ىلا غت هللا عم نا ترضحب

 كلذ نع هللا ىلاعت رشع ةسم اهنا مهضعبل باتكيف تي أروىلاعت هللا ريغ
 هجولاو ديلاو نيعلاورصيلاو مهسلا يف ءايشالا كللتنا اورث ذو اري ولع

 قدصلاوةاي+اولدعلاو رءالاو ةمحرلاوةزَملاو ةدارالاوة ردقلاورلعلاو مالكلاو

 أضيا..لقعلا قيدط نمو ' نصنلا.قيارط نم اورتصق دقل «.دمحوبا لاق

 ءاي ربكلاو توربجلاو مارك الاو لالجلاو سفنلا نع مث نياف ملوصا نع

 ايلعصوصنم اهلك هذهف ةوقلاو دملاو مدقلاو يديالاو نيعالاو نيديلاو

 نع ةيظعلاو جارك. نب مركلاو ميلح ند محلا نع مث نيو ةردقلاو معاك

 ُةيواؤسلاةمل الا ةلباقم يف ةملا اهوع“ ذا

 دقو هللا دنع انؤاعفش ءالثبه اولاقو

 مالسلاو ةالصلا هيلع ليلخلا رظان

 نهاذم رسكب 1دئباف يقر رفلا اله
 ىلاعت هلو كلذو صاخشالا باعصا

 هموق ىلع ميهاربا اهانبت اح كلتو *

 يكح كب رنا ءاشن نه تاجرد مفر

 الوق عرسك نا ةجحلا كلتو# ميلع
 مكقلخ هللاو نوت امنود.عتا+ هلوقب

 لعاوهرزا هوبا ناك الو*نولمعت امو

 مانصالاو :صاخشالا لمعي موقلا
 قح اهيف ةيموجتلا تافاضالا ةياعزو

 هنم كوراشي اوناك اذهو ةياعرلا

 رثك١ ناك هريغ نمال مانمالا
 هيلع تامازلالا ىوقاو هعم جححلا

 ةمل اامانصا ذْختن ارز هبال لاق ذا

 *نيبم لالض يف كموقو كارا يفا
 الو عمسإ الام دبعت مل تبا اي*لاقو

 كيال + يش كنع ىنغي الو ربل

 لك كلم فلات نهجلا لك :تاديجل
 ةلباقم هي (مانصا تلمع ىتح

 كئوق تغلب ايف ةيواهسلا مارجالا
 ابق تلم نااىلا'ةيلمعلاو ٌةيملعلا

 رضتو- كنك" ىذت ناو ارضبو امعم

 قرشا كثةلخو كترطفب كناو عفنتو

 اًريصب اعيعم تقلخ كنال اهنم ةجرد
 كيف ةي واهسلا راث الاو“ امفان اراض

 لومتملاواناكر ذختملا اذهيف اهنم ربظا

 ع راص ذا ةريخ نم اًطايف اًعنصت

 رشأ عناصلاو كل | دوّبعم كبديب

 ناليش دب الاكب 0 ب ا« عو ملا قم

 تبا اياّيصع نمحرلل ناك ناطيشلا نا
 *« نما نم باذع كسي نا فاخاينا

 يفاتب  ايجةقحلا ةيفينحلا ىلاهاعد مث



 باعجسا .اماوب مهنزأع نم ايلكروصلاو
 نم دب ال ناك اذا اولاقف صاخنالا

 ةيلا عفشتي عيفشو هب لسوتي طسوتم
 لئاسولا ث تناك ناو تايناحوزلاو

 مهبطاخن لو راصبالاب اهرن ل اذا انكل

 الا اهيلا برقثلا ققحتي مل نسلالاب
 ىرث دق لك ايلا نكلو ابلك ايه

 , اهل نال. تقو يف ىرت الو. تفو يف

 ءانخو ليللاب !روهظو الوفاو اعولظ
 هجوتلاو اهب برقتلا انل فصي ملف راهنلاب

 صاختاو روص نمانل دب الف اهلا
 انأيعا بصف. ةب وصنم ةماق ةدوجوم
 لك يملا ىلا اهب ل سوتنواهيلع فكعنذ
 برقتنو. تايناحورلا .ىلا اهب برقتنف
 ىلامتو هتاحس هللا: ىلا تايناحوزلاب
 اودع ىنلذ لا ىلا انوبر قيل مهدبعنف
 لك/ييملا .لاثم ىلع اصاختا امانصا

 لكيه ةلباقم يف ضخ لك ةعبساا
 ىنعا لكيملا رهوج كلذ يف اوعارو

 هريغو .ديدملا نم هب. صاخلا رهوجلا
 ردصت يفنلا ةئيطا ىلعدت روضب هروصو

 ناءزلا كالذ يف اوعارو هنع هلاغفا

 ةقيفدلاو ةجردلاو ةعاسلاو تفولاو

 لاصتا نم ةيموجنلا تافاضالا عيمحو
 يتلا بلاطملا حاجن يف رئوي دوم

 هموي يف هلا اوب رقتف .هنمأ عدن
 هب .صاخلا روخبلاب اورخيتو هتعاسو
 اوعرضتو هبايث اوسلو هتاخي اومتخمو
 مهئجاح اولاسو ةمئازعب اومزعو هئاعدب

 دعب مهختاوح يضقي ناك نولوقيف هنم
 وهكلذو اهلك تافاضالا هذه ةياعر

 ةدبع مهاب مهنعلب زاثلا ربخا يذلا

 دك .1 ١

 يذلا ناعم قيفوتلا ىلاعت للاب و هب <نما ام متفلاخ الو هئامسا يف متدحلاالو
 موقي ال لعفلانا مثو نحن ملعن ةرورضلاب نالهومزتلا امم محل مزلا وه مثانمزلا

 ةفاضا نم اضيا دب الف هلعاف ىلا فاضي نا نم ةرورض هل دب الو هسفنإ

 ءئش دوجو لقملا يف موفي الام اذه هلعف ناب هفصو ىنعم ىلع هيلا لغافلا
 جاتحت ال ةريثك ءايشا.لاعلا يف. اندجو دقو .ةبترلا هذه فالخ ملاعلا يف
 زوجي ال ضرالاو ةامسلاك ةفصلا كالت دض اهنع يفنتل ةفصب اهفصو ىلا

 رطضن اذاةرصبلا يفنل يملاب الو يملا يفنل رصبلاب يش اهنم فصوي نا

 ضعب ىلع ىلاعت يرابلا مهسايق لطب انذيب ايف ءايشالا فصو ين كلذ ىلا
 تافصلا. قلاخ ىلع تافصلا عيمج .نه يش قالطا ناكو ملاعلا يفام

 هنايردنو كلذب رقنف هسفن هب يمس امب الا اعانتما دشاو ديان نينوصوملاو

 نم ءايشا دجو اذا مزألا ر» يحتسإ الفا هاوس ام ىلا هادعتن الو قح

 هسايق ىلع رجم لو يملا فنا رضبلاب و توللا ينل ةايحلاب فصوت ملاعلا

 هنا خلاغتب لاق دقو: اذايكو اًنزتسم.هتيمستب# يتأي نا .ند. دسافلا اذه

 لظفللا فياريصت_مزعت|علانطالل : كلمت ملا ةقفو دا البفادكي و عرج
 ريصإو عيمس نم ىلاعت هللا صن ىلع دز ملف قيفوتلا كلذ ىلع يرج انه اه

 لجو زع هللا تاتكب مضتمي ملا نه لهس ضفقانتلا نكلو الصا ايش يجو

 اهفو هنيد يف هسايقو هنأ لهعتساو ملسو هيلع هلا ىلص هلوسر ةنسو

 مازلا لطبب اذهبو .نالذخلاو لالضأا نم هللاب ذومن ىلاعت هللا ىلع هيرحب

 تائيبسلا .هقلخل ءايسم ىلاعت هللا يعسن نا انمازلا .ةلزتمملا نم دارا نم

 هقلخل رورشلا ري رشو

 اهوفاضا .ةفص لك نا نم هوعدا ايف موضعي بغش دفو ا دمج وبا لاق 3“

 ةسفن معي هنأب :فوصوم ىلاعت هللا ناب هتافص رئانس ريغ بف ىلاعت هللا ىلا

 يناير ادحاو ةردقلاو معلا ناك ولف اولاق هسفن ىلع ةردقلاب فصوي الو

 ادحاو يرد قالطالا

 لجو زغ هللا نوعب لبق انمالك يف اذه نالطب اني دقو 26 دمحم وبا لاق 96 || انحرش اك اهتيلاب اولاق ذا بك اوكلا
 '| ناثوالاة:دبع مم صاخشالا باحصساو

 ديزنو



 96 1 و

 قرف الو هاوسب هاوس مهعداخ وهو ىدنيو ٌىزمتسيو ديكي يف متاق اك :
 الام اذه اًءسا> تكسف اهلعف *امسا اهلغافل تجوت لاغفالا نا جتلق دفو

 ىلاعت الفا انيس انتا: لاق“ نم“ لك لضراعي انزكاذ ايوبا ذهب ”هنم كاكقنا

 توملا ينل يجو سرخلا ينل الكتمو زمعلا يفنل ارداقو لهملا يفنل ًلاع
 : دقؤ ملعب ذراولا صنلا ةلولفا ن .ضيافأو ةعلا اذه نم نوكفني ال مهناف

 هللا ىعس نا زاج ال 2 ميلثم قلخي نا ىلع رداقو ةداهشلاو بيغلا ملاعو

 اولاق ناف ةتبلا ةايم ىح رح لاق هب نا زوج الو الصا اذه نم ءىشب ىلاعت

 الو ساس ريغ 7 نوكي 1 فيكو مه انلق ةايح الب 8 نوكي تغير

 موتي الو فرع الو ةّتبلا لقمي الام اذه ةداراب ن؟' انس الو ةذاراب:كرحتم

 انئيحتست نا اولاق ناف نوكسلا الو ةكرملا الو سحلا ىلاعت هيلع نورجي مثو

 نع ينغي اراك أرابجو ينس نع يغب 5 و لفاع نع ىنغي يك هآيا

 مكنم كرت اذه انلق دلجو عاج نع ينغي اياوقو ةاذور ءايئوديكت ب اريغم

 ركجاتحاو مكتمهناوةدارالاوةايحلاو رصبلاو عمسلا قالطا نءموقلصإ امل

 رمصب نم هل دب الف اريصب ناك نمو ممس نم هل دب الف اهي ناك نم ناب

 ةداوأا سيل دفا القا 3 دل زم ةيقاكا مرو“ ةالح م هلالّض نلف ادخن اك دو
 ناهرب الب لجو زع هللا ىلع اذه لك متقلطاف ماكتم رف مالكهل ناك نهو

 رابجو ربكتمو مب ركو يوفو ٍِي

 هازو هأنتو ريكتسمو ربحتمو

 + نم صناا هب درو ام مك دنع بان ناف

 يخيسو عاجشو لفاع نع

 اسينم# نا نت يلق "6م اولوقفا «كاذكف اذه ءلزم. ةئوشلا لجو زغأ يزابلا
 0 رك ذزيو#© نعينغي ديرب ,و مالك هلو ايحو اريصب و

 اووست نا اوزيجي

 بر اطط عاجش نع ينغي أيوق نا مكلوق نا لع اذه قرذ الو ما

 محد ن ء ىنغي نمحرلا ناك 15 اكالذكو يوقف ربغ عاجشو عاجش ريغ“ يو

 ضعب لعر اصتقالا زوجي ال اولاف ناف روصملا نعو يرابلا نع ىنغي ق لاخلاو

 متيدلها دق رمط اناق صنلا هكا ملام ىلا يدعتلا زوجي الوصنلا هب يبنا ام

 هدودج اودعتل ممكنا يف ةرهاظ ةج# ىلاعت مكبر متيفلو م دشر تففوو

 ري دقن اسماخو اهيلعتاءاسلاو يللاذللاو
 راصنالاو ميلافالاو صاخنالاو روصلا
 مئازعلا اواعتو ميتاوملا اونمعف .اهيلع

 الفم لحز مويأ اونيعو تاوعدلاو

 ىلوالا هتعاس هيف اوعارو تددلا موي

 هتروص ىلع لومعملا هقاخم اومتؤتو
 نصاخملا سابللا اوسلو هتهنصو هتءيهو

 اوعدو ضال .هروخبب' اورخبو هب
 هنم مهتجاح اولأسو ةصاخلا هتاؤعدب
 نه لحز نم ىعدتست ..ىنلا ةجاحلا

 يضقيناكف هب ةصاخلا ه راش او هلاغفا

 مهما رثك الايف لد# و مهتجاح

 صعخت يلا ةجاحلا .عفر . كلذكو

 يمحو هتعاسو هموي يف يرتنملاب
 كلذكو هيلا انركذ ىلا تافاضالا
 اوناكو « يك اوكلا ىلا تاجاحلا رئانم

 وه. ىلاعت هللاو ةملا باب را انوه
 نم مهنمو ةهلالا هلاو تاب رالا. تر

 بابرالا بروةهلالاهلا سعشلا لع

 ب رقث لك اييللا ىلا نوب رقني اوناكسف

 ىلا نوبرقني و تايناحورلا ىلا

 ىلاعت  يرابلا ىلا ب رق' تايناحورلا

 نادبا لك ايلا فثراب مداقنعال

 تايناحورلا ىلا اهتبسنو. تايناحورلا
 ةأيحالا مهف انحاو راما انداسد ا ةمسن .

 يو تايناحوزلا ةايجب نوقطانلا

 افي رصتو .اًريبدت اهناديا يف ففرصتت
 الو اننادبا يف فرصتب اك اكب رجتو
 دقف صخت ىلا برقث نم نا كش
 نم اوجرخسا م هحور ' ىلا برقل

 3 اما ةبترملا ليلا بئاجم
 هذهو بحعلا هنم يضقي ناكأم

 رحجلاو بتكلا يف ةروكذملا تاهسلطلا
 ميئاوكعاو ميزعتلاو ميتففلاو ةنابكلاو



 مهتنوعمو هل سانلا ةدوم هرمم نم لاقو

 قييقح هيف مهم لؤقلا نسحو مايا
 عيطغسوال لافو ممل ثللذ لم نوكيين اب
 نا.الو ةئكملاو ريملا زوحي نا دحأ

 نوكينا الا بئاعملانم هسفن صلخي
 قيدصو يلوو ري زو ءايشا ةثالل هل

 هلم هقيدصو هتفع هيلوو هلقع هريزوف
 جال ضاب لكوم ناسن الكل افو اصلا

 حلصا اذا هناف ضرالا ن نم عاب ردف

 اهلك هروما هل تولص عابلا كلذ ْردق

 كلذ ردفو عيبجا عاضا هعاضا اذاو

 نم لقعلا لاكي حدمي ال لاقو هسفن

 نم معلا :لاوكب الو هتفع لكبال
 لاعا لضفا. نم لاقو هلقع لكي ال
 ودعلا اولدبب نا ءايشا ةثالث .هالعلا

 لافو ارب رجافلاو اماع لهاجلاو اقيدص

 نمو دحا لكل ريخ ةريخ نم حلاصلا

 لافو ,اًريخ هسفنل دحا لكريخ دعب

 روني الو لهجلا داعي ملام ةكحي سيل

 عفدي م ام بيطب الو ةملغلا قحي ملام
 ضح دب ملام قدصب الو نئنلا

 حلاطلا فلاخيمل ام حلاصب الو بذكلا
 ءال'رهو نصاخشالاو لك يملا باعصا
 مهتلاقم انحردا دقو ةئباصلا قرف نم
 انه اه اهركذنو ةلمج تارظانملا يف
 تايناحورلا :باحصا نا عا: اليضفل

 نه ناسنالل دب ال فا اوفرع ال

 فري. نا نم طشوتملا دن الو طضوتف

 دافتسإو هب برقليو هيلا هجوئيف

 يم ينلا لكايملا ىلا اوعزف هنم
 اهتويب الوأ. اوفرعتف عبسلا تارايسلا
 اثلاثو اهب راغمو اهعلاظم (ناثو اهلزانمو

 ةفلأخلاو ةقفاوم ا لاكشا ىلع اهتالاصتا

 مايالا ميسقن اعبارو اهعئابط ىلع ةبتيم

 دك 1

 ف هودهاش امو مهسايق مهالدتسا قيرط ند اوفصوو ىلاعت مهب ر اودع“

 دبع مهنيب اومشيو انمحرا رك ام اي اولوقيف ركام هوما نا مهدنع رضاحلا

 رخاسلاو ىسانلاو عادخلاو 'يزهتسملاو دايكلا يف لوقلا كلذكو رك امل

 هذه نا اولا ناف مهنيدب وىلاعت مور تافصب اويعالتو اوضقانت دقف الاو

 ناتييصم مز حدملا تافصضب لجو زع هفضأ اما بعو مذ تافصلا

 تايالا هذه يف هسفن نعربخا لجو زع هللا نا مهفالظا اههادحا نائيظع

 حدم ةغض لكب مهب ز.اوذصي نا ةيناثلاو رفك اذهو بيعلاو مذلا تافصب

 هوفضيف اورصصقو اوضفانت دقف الاو صن اهب تأي مل ناو مهني ايف دمحو

 ةاورملا مات ىنزفبلا هيز قالخإلا نسح يح دإل+ عاجش هناو لقاع هناب

 رابجىلاعت هنا لءاسايق هايت هنا اولوةيو ةرملا ممن لوبنةئيهوذ لئاضفلا لماك

 وهذو بجتو هيت وذو ءاوس ةغللا يف ريكتملاو وهف ربكتسم هنا اولوةيو ريكتم

 اوحرخ اذه اولمف ناف انني اف ءايريكلاو ركملا نإبو اذه نوب قرف الو

 اورفي ناو هاعو هتلثو لوجلا ةدشب اورذعي نا الا عاججالاب مالسالا نع

 مع هل ناب هفصوو ىلاءت هللا ةيمست نم هب اوناد دق ام ل كلذ نع

 "ظن هيترشل اهيل لع .ةونملافلا»!نئارأب هقن ىلات ونضواان تاس ارغب

 هيلع اًورتجا ام رئاسو لزتت مل ةدار را هل ناو ديرمو ماكو يدق مهوقك

 اهنالاهتف اوعنم يتلا تافضلا هله ناذ اني داو لجو زرع هللا ن م ناهرب راغب

 انهإ صقن تافضص ضيا هب حلاو رع ءااو 2 ناف مد تاعس مي زب

 كالذك ىلاعت هَ تسل اولاق ناف هيف 2 نوف ثودحلا ىلع ةلاد ضارعا

 الو مد تافص انشجا هيلع اموئعلطا اذا اشيا تافصلا كالت الو مه لق

 5 ١

 ركميو ةيزهتسيو ديكي ىلاعت هللا نا اناق آمنا مهضعب يل لاق دلو قرف

 مهم لامفالا هذه ط مهضراقي ىلاعت هنا ىنعم ىلع موعدا وهو ىسايو

 جراستف اذه يف كعزانن ملو لوقت اذكهرمن مه تلقف اناس ني ار

 اندسسانو اديك امو اعادخو اكلك مذ سم ىياعت هوك“ مكل انلق لب هيلا

 اهئامسأب ىعسل هازجب مم لاعفالا هذه ىلع مل ضراقم هنا ىنعم ىلع ارخاسو
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 ءاونس معلا ىنعتو اذه لك ىنعم نال :ىش يف كرديو ىريورصدو 0

 ميحزلاو روفغلاو وفعلا اماو معلا نعم راتخيو قاخ ىنعم نوكي نا زوم الو

 هنع وعم الو همم موحرع دوجو اذه نم ءىش ىفغتقي الف كلملاو ميلحلاو

 هتاذب وفع هتاذب ميحر ىلاعت وه لب هعم هنع مولوت كولم الو ةعم هل روفغم

 ءامسا ينو كاذك ناك ىلاعت هثاب دراولا صنلا عم هتاذب كلم هتاذب روفغ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع مسيعصلا ثيردحلا اوركذ ناف لجو زع هل مالعا

 تقرحال هفشك ول هبجو ىلع ءاي ربكلا ءادرالا هورينا نيب و مهنبي ام ملسو
 نا هيف نال مش وقل لاطبا ريخلا اذه يفف هرصإ هيلا جتنا ام هبحو تاس

 نولويال مو ثدحم دود لكو دود ةياهن يذ لكو ةياهن وذ هتنمرصبلا

 ةغبانلا لاق ظفحلا ىنعب ةغالا يف لمعتسي دق رصبلا نا هانعم نكل اذه

 ارظانو ىلع اسارح ثعبتو 2 ةريصب نيعب يناعرت كتنأر

 ثتقرحال هتوطسنود لعج يذلا رثسلا ىلاعت فدك ورمل اذه يدق

 ماةشئاع لوف كاذكو هقلخ “نم هتياعرو هظفح هيلا صنتا ام هيرظع

 ىنعب وه امنا تاوصالا هعمس عسو يذلا هلل دججلا اهنع هللا "ىضر نينماومل

 لوقتف ىلاعت هللا نومب انايب دي رت مث ىنخاو سلا ملعي كلذ لك مسو هلع نا

 ًاحرعص اذه ناك ناف رصبب الا ريصب الو عمسإ الا ميع”لقعي ال كلوق نا
 ركام وهو الا نكس أذل نع اقلب ال ةنأق قبو ننال نأ لاننا لجل
 الا ةييز مس ام ذحا لقعي الو رك ام وهو الا نيرك املا نم ناك نهالو

 هل نم لقي "الو. داك هو "الا اديكي نم ذحا ٌلقْميآلو ةيث سم وهو
 وذو عادخلا عداملا ىمسيإ الا عداخ نوكيالو راكمو دايكوهوالا ركمو ديك

 ليبسال يذلا وه اذه نايسأ وذو سان وهو الايجن نم لقعي الو مئادخ

 هللا*ىلاعت لاقو* ديك ديك او ىلاعت لاف دقوهفالخ ملاعأا يف دجوي ناىلا

 لاقو## هللاركم اونم أفا«ىلامت لاقو*موعداخوهو + ىلاعت لاقو#*مهب 'يزيتسي
 وكمل ىلا هت هلا لق*ىلاعت لاقو# ني رك املا ريخ هلو هللا ركمو اوركمو* ىللاعت

 اذامممزليف*مهتمهللا رطعت# ىلاعت لاقو» مهيسنفدللا اون * ىلاعت لاقو* عينج

 صرحلاو ةظاظفلا ناطلس بفغلا

 ةئيش 'لك اشتم -ايعواةفافثا ناطلُس

 حور لك امكن دس لك

 هري_يغت قاسطب ؟يث لك لافو
 ردقي ءيش لكو عابطلا الا

 لكو ءوسلا قلخلا ريغ هحالصا ىلع
 لاقو ءاضقلا الا: همفذ عاطتسإ ”يش
 عوجلا ةلزاغ سفنال قملاو لهجلا

 هالخ نيذه نال ندبال شطعلاو

 قلاقو يملا 3 كا نهؤا ىدلا
 ءامتلا لها: قع ةاتغالا“ دنا
 لدفلاب وطال ذا نانا لضرالاو
 ضخحدا لاقو ةعاجللا يف قلاو ةكمملاو

 هسفن ىلع دهش نه ةجح سانلا

 هنإد ناك نهلاقو * ه:2 ضوحدب
 ىذالا نع فكلاو ةمحزلاو ةفالسلا

 هل هىوصخو لجو زع هللا نيد هنيدف

 هنبد ناك نمو ةحملا جاب دهاش

 هدبدف ىذالاو ةظاظنلاو كالمألا
 هتحح ضوحدب وهو ناطيشلا نيد

 لمتجي كواملا لاقو هنن يلع دهاش

 كاملا يف حدف ةثثالث الا اهلك ءايغالا
 لاقو ةمرحل ضرعتو رسال ءاشفاو

 عاجاذا يبضااك ناسنالا ب

 الو ىفط عبش اذا دبعلاك الو ىفص
 نورشت ال لاقو ىغب تلاه اذا لهاجلاك

 ةويصخا|ب الا قيدص الو ودع ىلع

 هبعاو نم كاذب يضيف قيدصلا اما

 كيّيصن فرع اذا هناف ودعلا اماو

 هْلقَع 3 ناو كدس>و كباه هايا

 ىلع لدبب لاقو كعجارو كن. ىنسا
 ةريسعلا دنع ةحاهسلا دوجلا ٌةزيرغ

 هرشلا دنع قدصلا عرولا هزي رغ ىلعو

 بضغلا دنع وئدلا للا ةزيرغ ىلعو



 ناوخالاب فت“ نموهنيد هيلع دسفا

 فافؤتسالا ىلاقو هتؤرم هيلع دسفا

 لافو سف:لا لئاضف دحا وه توملاب

 اهتبثيو ةكحلا بلطي نا قيقح ءرملا
 بئاصملا نم جرخي الثل لوا هسفن. يف

 ربكلا هذخاب الو رايخالا معت يتلا
 ا دحا ربعي الو فرشلا نم هغلب اهف

 ناطلسلاو *انغلا هريغب الو هيف وه اع

 ال ىتح هلوقو هتنن نيب لدعي ناو

 هيف بيع الام .هتنس :نكشأو تواغت

 الام هتجحو هيف فلتخي الام هنيدو

 سانإل“ رومالا عنا لاقو .ضقتني

 طلو هرشلااهريضاو ىضرلاو ةعانقلا
 ةغانقلاب تورش لك رك ةنيوكي اأو

 * طخشلاو هرشلاب نزملا لكوىضرلاو
 لالضلالد!نإ هبتك اف هنعو4 و

 ملاملا يفام دعي نا هلهال ةكلملاو

 لجو زع هللا ةيطع نم ريخغا نم
 رشلا نم هيف ام دعي الو هبهاومو

 هدياكمو  ناطيشلا لمع نم داسفلاو

 ضلخي م ةيزذ هيخأ ىلع ىركفا نمو

 فيكف اهب ىزاحي ىتح اهتعبت نم
 رع هللا ىلع ةيرفلا مظعا نهم صلخي

 وهو رورشال بس هلعج نا لجو
 | لاو نيل ىلا فؤيريطااب ا نادملا
 اىروظف: ةلاممال اهلغا ىلا #نالصاو

 نه ىلا اهلوصو ىرج نمل ليولاو

 ءاخالا لاقو هيدي ىلعو هيلا الصو

 نانثا 'ىش هعطقي ال. يذلا عادلا
 مداح رتنا يقفل نزلا هع اهادعا
 لمسلاو جيع لا علا يفاهاي دا هبن ذهتو

 نيد يه. ال هتدوم هوتيل ا حلاصلا

 اف ماعلا ملام: ةتاج افا قلل

 لاقوهحورب ةرخالا يفو هدسحب اذدلا

 دي 1

 لزي مللوقن انبكل افزار افالخاقلا> ناك هنا ىلع صنب مل ىلاعت هللا نال اذه

 نم قزرو قلخ مث قزري الو قاخي ال ىلاعت هللا لزي ملو قازرلا قالحلا
 قلا>ناكوأ هنال )١( هقتشم ال مالعا ءاهساأ منا ةرورض ب جوي اذهو قلخ

 ليق ناف هقزريو ها قاذ اذ ل

 يهتغيكلد لك كالملاو روغفلاو ذاعللو ميحرلا» ن ..جرلاو دنيعلاو وعام

 لز ناك قزرو قا ن م نيت :ثم قزارو

 عيت“ يف ىنعملا انلق امولعو هنع انو هل ايلزع ولا عردو ارصيمواءوعسم

 نا نمرلعلا لهانظيام سلو قرف الو ملع يف ىنءملا وهىلا ءت هللا نع ريصبو

 نال هلع ىوس هقلخب اهيبشت رصبملاو عومسملابنيصتةمارصإو اعمم ىلاعت هل
 ريغب هللا نءربخت نا زوجي الو هلوقن نا انمزليف كلذ ىلع صني ' ىلأعت هللا

 عصف «ريصبلا عيمسلاوهو» يثدلث 53 سل* لوي ىلاعت تانك ويفمب نعربخا أم

 ءارصبلا نم ءىشلثك ال روصإ نوعماسلا نم «ىشملثك سيل عيمس ىلاعت هلا
 معن انلق كردي و ىريو عمسإ لزب [لجو زع عنيا نا .نولوقلا لئاقلافناف

 1 وهو * يلاعت لاقو+ىراو عمسأ مكعم يننا* لاق ة لجو زع هللا نال

 نأ هللا متع لوقب عاجالا 42 * مروا محسإ هللاو *يلاعت لاقو*رأ صبالا

 ىنغتي توصلا نس> يبل هنذا ءىشا هللا نذا اه صنلا 2 هده

 ىنعب كلذ لك كرديو ىراو عمساو ىريو عمسإ نا لوقتف نارقلاب

 نم ىهف توصلا نسح> ىبنل نذالا أماو قرف الو ملعي ىعءموهو طعئاوت

 نم سيلو لوخدلا يف هل نوذأل جاحلا نذأي م لوبقلا ىنعب نذالا

 هعممسو تارصرلل هرصلإ ناكل نوئظت أك ناك وأو ةحراجلا يق ْئلا نذاللا

 / و رصبأ ىتح ريصب ريغو معبأ ىتد ميه ريغ ناكلو د تاغوبلل

 ديزم الو ملعلا ىنءب اذه لكف اذه نم ىلاعت هل اشاحو كردا ىتح كردي

 0 5 0 22و ع ءاشل امقاخ كنيرو * لوي ىلاعت هللا ناف ليق ناف

 1م سلو هريغ ال ةةاذ وه ىلاعت هر 5 8 :خاو:هإ ثدعع هل لعف ىلاعت هلا

 ةردقلا تاقلعت نهقزرلاو قاخلا نال مزال ريغاذهلا ناكول هنال هلوق ( )١

 تاقلعب نم ٍشش ينلا ةيقلاخاب ”11 هو نة مزايا 7 لكي :داح هب زينت /| تاقاعتلاو 3 زيغتلا

 ىحصم نا لمأت لزالا يفولخ اذ نوكي نا هتردق



 دك ١ م و

 هلدجلاو لقعلا ةهيدبوسحلابو ة ةرورضض نار لاب موف 5 لطيفا مود ردن و

 زاجل ارصإ و اععم هل نا الول هنا مل مثوق نه هب أوه 5 امأو نيلاعلا بر

 يف قلظي ال مالك اذبف تاوصالا ىريو ناولالا عمسإ ىلامت هنا لاقي نأ

 لمعتسا نا زوجي الف برعلا ةغاب انيطوخ امنا اننال هموم لع ء يث لك

 ناولالا عاممو تاوصالا ةيور نم 2 ذ يذلاو هب انيطوخ امف اهريغ

 سيلام ةغالا يف لدن نا انل سيئف انني ايف انبطوخ يت ةغللا يف قلطي ال

 هنا ا لاقول 0 لوقن مث م هغللا ىلع هبلقتف صن كلذ يتَأي نا الا اهيف

 الو اًدئاج كلذ ناكل اهب لاع ىنمب تاوصالاب ريصب نارلال 3 ىلاعت
 ذك ةركا لجو زع هللأ 00 لوقن ن هدف ناهرن ل

 اذهف انلع ىنمي اذك لمفيو اذكب ىمأي و اذكو اذك لودي ىلاعت هللا 5 ارو

 رع هللأ :ناف ةضياز _ةنع ارئاشاات نيو اذنه نك قرف لو لكلا هيك كل

 الا نوكسي ام نضيقي و تافص مهقوف روطلا ىلا اوري ملوا * لوقي لجو

 نازومي الف اناق أك هى لكل مومع اذهو * ريصب ءيش لكب هنا نحرلا

 ليبس الو ةرورض وا عامجا وا رخا صنب الا ءىش نود *ىش هب صخب

 رسلا ملعي *ىلاعت لاقو قيفوتلاىلاعت هللانو هانلق ام حصف اذه نم *يش ىلا

 : لأم هلو مه لوقت 3 دحاو ىنهمع ًاملعو ًاميعتو ار نا حصق * نخاو

 الو رثكتم ريغ لحا وهو ريصيلا عيعسلا وه 9 وانم عامجاب ىلاعت هناقيفوتلا

 سلو انة يذلا هجولا ىلع الأ تاوصالاب ريصيلا ناولالل عيمسلا هنا لوقن

 وه ملعي ال هتاذب اهلك |ملعت دحاواملك اهب هلعو دحاو ىلاعت وه امناوهتامولعم

 1 لجو 0 نا نولوةلا لئاق أو 5 لاق ناف قفوتلا ىللاعت هللاب و ةتبلا هريغ

 اروبغ اونع اريسب اع ىلاعت هللا لزيب مل معن : ايلف راعي لزب

 أ ناك ءاج 3 هللا ناك نارقلا ف ءأج املك اذكهو امحر أ ل ازيزع

 نع كلذب ربخا اذا لزي مل انعرابخا ناك هلوق نال كلذ وو اًروصبأعيعم

 لوقتن ال انلق اقزار اقالخ اقلاخدللا لزي لنولوقلا اولاقاف هاوسنمع السفن

 19 | «* تن ليمثلاا|

 هتلزنب فارثعالاو هل ةءاطلا قح

 دايقنالاو ةعسانملا ق> هيلع ناطلسللو

 فب ا دلاوداهتجالا قح هياغ هفنلو
 قح هيلع هئاصلطو ةدامسلا باب 3

 لذبلاب مهيلاعراستلاو دولاب ممل يلحتلا
 هيلع قب مل سنالا هذه محا اذاف

 نسحو ةماعلا نع يذالا 2

 رشاعم: اورظنا قلطا ةلوهسب ةرشاهملا
 نرقىتح ةلاسرلا زمامظع فيك ةئباصلا

 سومانلاب هنعربع يذلا لوسرلا ةعاظ

 انهاهركذي ملو لجو زع هللا ةفرعب
 ناو اهل ضرعت الو تايناحوزلا ميظعت
 اذاع ليسو تابجاولا نم يش ثناك

 لاق نانالا يف سانلا ىار نسخي

 لايم ءاقل مه هاواقل نرحل داب

 لاقو ةنسح ةلماعم مايا هتلماعمو
 ءاجرإ 6 نا ناوخالا ةدوه

 حالصل نكلو ةرضم عفدل وأ ةعفنم
 تي ام لضفا لاقو هل عابطو هيف

 ردجاو لقعلا ريا نم ناسالا

 هبحاص هياع مدني ال نا ءايشالا

 هلا جاتجي ام لضفاو جلاصلا لمعلا

 ذاو داهتءالا روءالا ريبدت يف

 صرحلا»ايشالا قب واو لهجلا تاللظلا
0206 

 رششلاو هيغل يق قررا ةللثر الرو
 فرعي مل _:رء٠ لاقو ةردقملا دنع

 هدنع هسفنل ردق الف هفن بيع

 نا لهاجلاو لفاعلا نب لدفلا لاقو

 هيلع هقطنم لهاجلاو هل ةقطنم فاعلا
 فختتل نا لقاءلل ىغبني ال لاقو

 هايلملاو "ةراطلسلا ماوقا ةثالفب
 ناطلسلاب فخخسا نم ناف ناوخالاو

 ءاللعلاب فغ“ا نمو هشع هيلع دسفا



 ديك 1 و

 ديرن اياوز دعب رطاخلا يف ناكو
 اهيفخا. داك! ايافخ ىلقلا يفو اهيلغ
 سمره كح ركذ ىلا اهنم تادمن
 قرف ةلمح نرد هنا ىلعال ميظعلا
 امم هكح نا ىلع لب ءاشاح ةئباصلا

 يف .ءافدملا بهذ_هريرقت ىلع لدي
 ةيرشبلا صاختشالا يف لاوكلا تابثا
 ةيطالا سيماونلا عابتاب لوقلا باحياو
 ةئباصلا تهاذم فالخ ىلع

 يفرملا هراث ١ دودحملا ميظعلا سمره

 رابكلا ءايبنالا نم دعب يذلا هلاوقا
 مالسلاهِيلع ينلا سي رذا وه لاقي و
 جوربلا ىماسأ عضو يذلا وهو
 اهتويب يف اهبترو ةرايسلا بك اوكلاو

 جوالاو لاب ولاو فرشلا اهل تنثاو

 تيلغتلاب + رظانسنملاو ٠ .ضيضخلاو
 ةبراقملاو ةلباقملاو عنب رئلاو سي دسنلاو

 ليدعت نيبو ةماقئ-الاو ةعجرلاو
 ماكحالا اماو ابميوقنو بكاوكلا

 ريغن تالاصتالا هذه ىلا ةبوسنملا

 برعلاو دنبللو عيملا دنعاهيلع نهربم

 اهوذخا ماكحالا يف ىرخا ةقب رط
 اهنئابل مالا بكاوكلا ضصاوخ نم
 تارايبسلا يلعءال تباونلا ىلع اهوبتزو
 تدشايه سدرهو نومعيذاع نا لاقي و

 ةفس الفلا تاقتو مالا هيلع سي رداو

 لوالا  يدابملا لاق هنا نوميذاع نع

 سفنلاو .لقعلاو 'ىلامت يرابلا ةسمخ

 تابكرملادوجواهدعب و الخخاو ناكملاو

 سءره لاق شءره نع اذه لقن لو
 هعابطب لضافلا ةرملا ىلع بجي ام لوا
 وجرملا هتداع يف يضرملا هذخسب دويل

 هركشو لجو زع هللا ميظعت ةبفاع يف
 هيلع سومانالف الذ دعب و هتف رعم ىلع

 يف اودهعام فالخ ضيا اذهو راغشا الو بادها الو قابط الو رظان الو

 كلذ ناك ناو رصبب ال روصب مع-ال 2 هنا لاق نم لوق اوركتي الف ملاعلا

 منغ اننا وهو ًاحضاو اقرذ نيلوقلا نيب نا ىلع ملاعلا يف اودهع ام فالخ

 زوجيال مارح كلذ لب اندهغ ام ىلع اسأيق لجو زع هجمت لمن نا مزألل

 كرابتةللا لاق هيلع ساقيف لجو زع ههبشإ ءيش ملاعلا يف سيل هنال لحتالو

 ءيثكأل يصب عيعممنا مئانلقف« ريصبلا ميمسلا وهوء يبثهلشك سيل «ىلاعتو

 وذ وهف ملاعلا يف ريصب و عم“ لكو ملاهلا يف ام نيعمانسلا الو ءارضبلا نم

 مهساال لافاك ميعسوبف نارقلا صب كالذ فالخي ىلاعت هللاف رصب و مهن

 امبالا ىلاعت اني زر ىمسي ال ني رصبملاكر ضبب ال لاق 5 ريضب و نيعماسلاك

 وه ىلاعت لاق 6 مق هسفن نع هب ربخا اع الا هنع ربخت الو هسفن هب ىع“

 اري و ممن هلا ىلاعت لقي لو ريصإلا عيمتلا وه معن انلقف ريصبلا عيعسلا
 الب ىلاعت هللا ىلع الثاق نوكيف اًرصب و امعم هل نا لوقي نا دحال لحي الف

 نوكيال هنا اوقلطا مهئاف اندوضخاماو مصتعن ىلاعت هللاب و لمي ال اذهو ع

 نأ ةرورصض مهمزابف رصصإ و مع“ وذ هنايف روصإ و عع لك نماودهع ام الا

 5 ع ةحراج وذ هنا يف ريصب و مد لك نم اودهع ام الا نوكبتال

 الو "ايس ملاعلا "نم حا يحس ام ةحراجلا كالت الولو دب الو اهي صو

 نووبةفي "ال بولق مهل* ىلاعت هللا لوق اوركاذ"ناف اني 3 دحا رمصبا الو اًريصب

 لب ماعنالاك كاوا اهب نوعمتل ال ناذا مو اب نورمصبب ال نرعا مهو |مب

 ةحح مظعا ةيالا هذه قيفوتلا هللابو مطاتاق*« نولفاغلا م كنلوا لضا م

 الو هب نواغءد ام ممويعب اور / مهنا ىلع اهيف صن ىلاعت هللا نال مكيلع

 اهب مفتنيال ناذالاو نويعلا تناك الف ىدحلا ن. هنولبقب ام مهناذاب اوعمس

 :لورشرصلاو عملا نوكي انغب نذالاو نيعلاناالولف لاكتلاو مذلا قا

 مها لف نيتلاس انيعو انذا قزر نم ماذلا قحتتا اماه نود ٠ يشب الدبالو

 كافل نمل وتوكلي زاكي امو امل. ليو رغ ادهل قول رهن :يذ تيم امر غيب ىنإلهب

 مع نوكي نا زاعول .اب رصبلاو محلا يف نذالاو نبعلا لجو رع هللا



 ا ١11 و

 نعروخي مل ام ىلاعت هنع ربخي نا زومي ال هنا نم انا انركذ امل صن هب تأ
 ميعسلا لقعيال لاق نابرصبلاو معلا ىلاعت هللا ىلع قلطا نم تحاو هسفن

 رصبهل نمالا ا ريصب نمل نا زوجي الو ريب الا ريصبلا لقعي الو مع-: الا

 نا نه هيلا اوهذ امو اذه ف 5 اوحاو م هل نع اللا ميم يمد الو

 هنا الو تارصدملا مقتل ىلاعت هنا لاقي نا زو ال هنأب ةرياغتم تافصلا

 لقعي ال اذه اولاقو تاوصالا نم تاءومسمللا رص

 لقعي ال ملوق اما دساف يبغش نيليلدلا نيذ#ه لكو 6 دموبا لاق 6

 قيفوتلا ىلاعت هللاب و مه لاقيفرصب اللا رصبلا لقعي الو مك“ الا ميعملا

 هيف يذلا ماعلا نم «يش يف طق دن الصاع ا

 ا م هنافرصبب الا ريصب هيف دجو الو مسا الا امى“

 اورج نا مهمزلف ريعشب الا ماع هيف طق دجو الو ام عهسل ةحراج الا عيت

 نولوقيال مو اريك لع كلذ أ ىلاهتوفاصوالاا هله ىلاعت هللا لع

 ضقن ى هه دقو هوزو>واذه اوقلطا مناف ةهسولا اماوهنوزيسل الو اذه

 عع ىلاعت هلاناب اوعطق اذا اهيتاك نوتفئاطلا مزليو هديب ا ملوق

 رصب و ع 9. اذا الا ريصب مل ع 3 نكي الو راصد م هنالل ادد

 هقدح ود هنأ اولوقي نا انيعاو انيع ىلاعت هل ناب رك 4 دو ايس ال

 نك« الو ملاعلا يف دهاشن اننال بادهاو رافشا وذو نيعلا يف قابطو رظانو

 نيع صف الاو اذكه الا ريع و 4 ىر. نوع يذلا نيع نوكت نا ةتياا

 يف نوكي ال كاذك و ا-مةبطب ال ىتاا ناويحلا ضعب نورك وا ةهاع تاذ

 دوهمملاب مثداهشتسا اودوزو مهالدتسا اولطبا دقف الاو هلك اذه اوتياي نا

 لوق تبقا ىلا اوجرخو مهذم اوك رت هلك اذه اوقلطا فناف لوقعملاو

 7 دجلاو لبق مكوق ذامش انكذ دقو ةهسوملا 51 4ب ىدر“ ال م ةهسوملا

 ةحراو رخغب | نأصت 5 ىلا مت يراذاا وكل نا اوزو> اذاؤ نيللاعلا بر

 ةقده الب نيع ىلاعت هل نوكي نا اوزو>و ماعلا ف اودهع م فاللخ اذهو

 يلع د#ت هلا

 زحعي 3 سدقلا لام ف مراكفا

 عم يل مل لس ىت>رشلا هواه

 برقم كمه هيف ينعسإ ال تفو هللا
 ممم اكرح كالذكو لسرم يء ١ الو

 ةباغ ىلا غليب ال ةسياعفلاو . ةيلوقلا
 ةرطفلا ناس ىلع اهناب رجو اهءاظننا

 ايلعلا ةبترلا يف مو رشبلا لك ةكرح
 3 0 ا

 مهعلطا اء الع اوطاحا .دقف ابلك

 نم ممريغ نود كلذ ىلع ىلاعت برلا

 نوكي لوال ا يفف نييناحورلاو ةكئالملا

 ىوقلا ديدش هلع لعتلا لاح هلا>

 ثاذو ميلعتلا لاح هلاج ريخالا يفو
 ميثينا مالسلا هيلع مدآ ىح فيس

 ءدب, ىلع صالا ناك نيح م.ئامماب

 فتوكي_فيكف فشكلاو رومظلا
 مهتفاضا اماو رووظلا ةباهن يف لاخلا

 اذ> ىلا

 لوا اناف دلو نمحرلل ناك نا لف*

 نيب وب رع دابع انا اواوق * نيدباعلا

 ءايسالا قحا منذ ام اناضف يف اولوقو

 هلوسروم دبع مهب لاو>الا صخاو مهل

 ليعايساهلا ميهاربا هللا مهصاختتاب ىلاعت

 ىسع هلا نوراهو ئسبود هلا قاحساو

 4 مالسلاو ةالصلا م

 كلذكأ ةناضالا | ضاخاوه ٠٠ [ثيو

 ةيبوبرلاو ةيفالاب ىلا ىلا فرعنلا

 مومت هلأ 4. ةيصوصخلاب دابعلل ىلغلاو

 ةصاخلا هب ردويعأاف سدقلا ب

 بر صو هع هلأو امنمو نيملاعلا بر

 يبهمهله ةبأمم هذبف نو راهو ينوه

 يفلا لومفلا يفو “اننحلاو ةكاصلا

 ىهك ايل دياوف نيقب رفلا نيب تر



 هائنالا ةسبتر ٠١ انوربخاف عابتتلا
 مهتاتر انو ناحالا جون ىلا ةءاثلاب

 زئاتنو حةرملاو كاملا ىلإ ةناضالاب
 دا ابذلا ةيمؤعام 2 كادوعأولا

 تائناعوزلا اندنع ناف ىلاغت يرابلا

 مثر تادودوملا م نك هترع ىلعا

 نو.ركملاو ةيبطالا ةرسشاا يف نوبرقملا
 لتي يبنلانا نولوقب ةرات مكارنو هيدل
 نا نولوقن ةرات كارنو يناحوزلا نم

 تباجا د لعل -- يلاحورلا

 بعص بتارملا“ يفءالكلا ناب ءافنحلا

 بئارملا نم ةبتر ىلا لدي مل نمو
 انياب ب قوعك مرا" كك فلكر
 انيلا * ةيستلاب هدلنتز نا: تفرعن انلكل

 يف اننود وه نم ىلا ةبدتلاب انتبتر

 فرعن نا كف تاناوييلا نه سنجلا
 تاناوي1 ااهفرعي الو تادوجوملا يءاسأ

 ءايشالا نصاوخ نوفرعي“ م تاذك
 هرحوو اهراضمو اهعقانمو ايقئاقحو

 اهماسفاواهدو دحو تاكرحلا يف حلاضملا

 ناننالا عوت.نا كو اهفرعن ال نحتو
 كولم ءاينالاف ريخستلاب ناومحلا كامله

 نسانلا تاكرخ نا كو زيب دنلاب سضانلا

 تاكرخ : كلذك تاناويملا» تازجم

 تاناولا نالنمانلا تارجمم ءاينالا

 تاكرحلا :ىلا غلبت: ترا اهنكميال
 لطانلا نم“ ىتحلا زيت ىتح“ ةيركفلا
 ةيلوقلا  تاكرحلا ىلا, غلبت: نا: الو
 الو نذكلا نم قدصلا زيك ىتح

 ىت> ةيلعفلا تاكرحلا ىلا غابت نا
 يملةعلا زييتلا الورشلا نم ريخلا زيت

 تاكرخلا هدنه لثم الو دوجولاب ال

 نال هايبنالا تاكرح كل ذكو لعفلاب ال
 تاكرحو هل ةياغالا مركف يعتنم

 *« اد
 ناوئلاةتدللا ريغ وه سبل كدنع معلا ذا ئاق انأ لاق ناف 6 دهم وبا لاق

 ةوقلاوةردقلاو لعاانودبعت ذا متئاف ىلاعت هريغت ل هتوقناوهريغ تسلهتردق

 يذلا لمعلاب ىلاعت هللا دن اغا اننا ىيفوتلا ىلاعت  هللابو كلذ يف انباوخ

 يننلا ة[نسالا لو لجو زعلاق ىلاعتارمااك الاهوعدن الوهاو اجب الدبانر ما

 هللا اودع الا اورءا اموىلاعت لاقو*هثاعما يننوددلب نيذلاورذواهب هوعداف

 علا دنت أتنا لوقت الو انرما 1ك هللا الا دعت ال نوف + نءدلا هل نيدلخم

 اع -ئ وردم نا الإ : ظذالا اذهقاطن نا انل قلطي : ىلاعت هلبا 2

 سنو هللا دي وهللا نيعو هللا هجونا نورقن متنا 7 لوقتف هترع هن انؤلاس

 نودبعت اذا تناف هللا وهك دنع ك5 ل:ىلاعت هللا يغكالذ نم «ينث "سيل هلل

 انيمسرا هلا دياي 5 اعد يفاولوةف مه انلقوعت اولاقناف تاذلاو نيعلاو لاول

 هجو قاخ ني اولوقو دبعن يل ورق هللاتاذأزو انعيضراملا ناي

 نذأي لاملعءاذقالا زين ال نوفف كإذ ىلع اوسخ ناف ةللا نيع َقايبعَو هللا

 هللادودخ دعي 0 و# مبعم لببشل الفاوديش ناف هدوذح ىدعءتاالو هللأ هل

 ةوضر لات ةنال مل مزالوهفاذ فه نم انومُزلا يذلاو* سفن لك هلق

 الق ءاتحوصالو لاوسلا اذه ضر 3 نيو 35 7 يفر نو هودعصو

 كورا 0 هلاان و انزاي

 36 يدق يفو ريصب مع" يف مالككا 96

 نم قاارقلا صن هب ءاج اب لولا ىلع نولسملا عمججاو 6 دمتوبا لاق 96
 ةيرعشالاو ةنسلا لها نم ةفئاط تلاقف اوفلت>ا متريصب عي“ ىلاعت هللا نا

 هللا نا عطقن ةمسجلا عيمجو محلا نب ماشهوةلزتعملا نم برح نب رفعجو

 دوادو ىف وفاشلا ملم ةنسلال ها نمفئاوط تيهذو رعب ريصب عم مع

 | هللا نا ىلا مريغو منع هللا يضر ينانكلا ملسم ن؛زيزعلا دبعو ىلع نبا

 عييس مل ىلاعت هللا نال رص الو مس لوقت الو ريصب ميع“ ىلاعت
 هتاذب ريصبو هتاذب

 | ل ثيحرضب الو عمم قالطا زوجي الو لوقن اذسبو < دمحوبا لاق



 0 لي

 هلايخ نع سلا كنفني ال اك هلقع
 اذهاف ةيواستم مادقالا تناك اذاو

 ايترت تبث اذاو ماسالا يف بترتلا
 يف يقئري نا ةرورمغلابف لوقعلا يف

 ةدافالاو لالقنسالا ةجردملادوعملا

 ةجرد ىلا طوبملا خي لزنبو
 ي له ُ ةدافئسالاو دادعتسالا

 ةلصا دادهتسالا مذع وه ام هعون

 سلو القع نوكي نا. هبشب ىتح
 نيطايشال هتشب يذلا عونلااماو القع
 نم جراخ ما انركذام دادع نموها

 هناوكلملا دح ثدكو اذا كناف كلذ

 يلقع قطنو ةايحوذ طيس رهوج

 يرابلا نيب ةطساو وه تنام ريغ

 ةيضرالاو ةيوامدلا ماسجالاو ىلاعت
 يةع وه ام هنه نا هماسقا تدعو

 نا ليذهلا يبا لوق اماو ةقيقحلا نايب هيف سيل ذا اضيا لوقلا اذه طقسف |

 نع ريخن نا زوي الو لالدتساب ىلاعت يرابلاهنم ةيع-أ هناف هللا وه هلل " ظ
 لبلد الف قلخ ام لك فالخب هنال ةتبلا لالدتساب ىمت نا الو ىلاعت هللا |

 نا الو ه4 فةاخ ند * يش اهم ىحسا يتلا *|اممءالا نم ةىشِل هع بدوي

 نع هب راد اي هنع راد نا الو هقلخ نم ١ ىس 0 فصوي ةفصب فصوي

 هفصو نش هدنع فقويف كلذ ند يش صن يقي نا اللا هفاؤ ند يس

 يس هب ىمسإ ماب هارس وا هقلخ م + يس ع فصوي ةفصب ىلاعت

 ىلاعت ههبش دقف هقاخ هين دجو اه كلذ ىلع ًالالدتسا قل نم |

 الو ىلاعت هللا ىم# نازوجي الو بذكلا ىرتفاو هئامسا يف دحلاو هقلخي

 ىلع وا هباتك يف هسفن نع هبربخا وا هسفن هب يمس اب الا هنعربخي نا

 مالسالا لها ميج عامجا هب حصوا ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ناسا

 هيلع قلطي نا زوجي الف وص ىنعملا ناك ناو ىت>و دي زم الو نقيتملا

 ءاهسلاو «ىلاعأ لاق ءامسلا ينب لجوزع هللا نا انيقي انلع دقو ظفللا ىلاعت

 ناويحلاو تارنلا غابصا قل> ىلاعت 'هناوءانب مسي نا زوجي الو+دياب اهانينب
 / 2ىش 0 اذكهو اغا ىحسإ نا زوجي الو هللا ةغص* لاةىلاعت مآ

 يسح وه أم هنمو يسفن وهام هنمو

 كين نإ اضل, كنب نمو لابو
 نمهترك ذ امم دضلا ىلع ناطيشلا دح
 ضيا هعاوناو ةماسقا دعتو كاملا دح

 ركذن نا ٍبنرتلا ثيج نم كيزاي
 نه هتركذ امم دفلا ىلع ناسنالا دح

 كلل ذك هعاوناو هماسقا دعتوك الملا دح
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 انيقب مص ناو هلعوه هناي ىل اعل هللا يعسإ نا بجي سلو هعمعت هب مسي

 تاذ نا حص دقو قيفوتلا ىلاعأ هللاب و انرك ذ ا. هريغوه سيل الع هل نا

 دي دا ناو هريغ تسدل كيس ناو هريغ سل ههحو ناو هريغ سبل ىلاعت هلل

 اطوسح هن ام هنمو طقن 0 .
 تاك الو ةتبلا ىلاعت هريغ ءىث نع ال ىلاعت هنع الا اهب ريعي ال ءاسالا هذه
 ةجرد وه كلذو يلقع يناسفن يناحور راقب ل هلو هنيطر بكيان نع لااا 0 م

 اوفا لي نه لمت لقع نف ةوبنلا هنأ الو ملع هنا الو سفن هلا الو هحو هنا الو تاذ ىلاعت هنأ لاقي نازوحي

 يحازع سفن نمو لقع نه لمت سح نع 4سفل هب مسا ماع ىحسإ نا عانتما ند انرك ذامل ةوق هنا الو ةردؤ

 ينامسج حور ندو يثاسفأ جازم نمو

 ةماعلا مالك عد يناحور مسج نمو

 ةئباصلا تلاق ةماط هذه ننظف الو

 لوقملا ..ٍيوا.-: . لاطباب ..انوقرتقج
 اهيف داضنلاو بترألا ثابثاو سوفنلاو

 همزا دقف بنرنلا لس نم نا كش الو

 لهجهبقاعيو بهذي هنال كش الب مجريغ ءىش وهف نيقولخلا ملع اماو لجر
 ىلاعت وه لب ةتبلا ءايشالا هذه نم *ىش يف هريغ ههبشي ال ىلاعت يرابلاو

 ىلاعت لاقو هريغ سبل ىلاعت هلع نا بجوف هجو لك يف هقلخ فالخ

 ءىشهلنكب نشل



 نياف طقن ينالوبملا لقلل ضرعت وه
 سفنلل ةوق هنا هدحو يرظنلا لقملا

 ةهجنم ةيلكلا رومالا تايه ام لبقل
 هدحو ىلمعلا لقعلاز ياو ةيلك يش ام

 كي رقثلا ءادبم يش ىفنلل ةوق هنا
 تايئزجلا نم راتخي امىلا ةيفوشلا ةوقلل

 لقعلا .يرباو ةموظنم ةياَغ لجال
 ةينالويملا ةوقلا لاكتسا وهو ةكلملاب
 نياو لعفلا نم ةبيرق ريصت ىتح
 نشنلا لاكتسا وهو لعنلاب لقملا
 ىته ىتخ ةلوقعم ةروص وا ام ةروصب

 نياو لعفلاب اهرضحاو ابلقع هاشام
 ةداملا نعةدرجم ةيهاموهودافملا لقعلا

 كوصخحلا لدي ىلع سفنلا يف ةممسارم

 اهناو ةفرافملا لوقعلا نئاو جراخ نف

 لقعلا نياو ةداملانع ةدر تايه أم

 هناف لقع وه ا١ ةهج نه هناف لاعفلا

 يف ةدرج ةيهام هتاذ يروص ىهروج
 نعءوةداملا نع اهريغ ديرتي ال اهتاذ

 دوجوم لك" ةيهام شو ةداملا قئالع
 صهوج هناف لاعف وهام ةهج نمو

 جرخي نا هناش نم ةروكذملا ةفصلاب
 لعفلا ىلا 'ةوقلا نم ينالويملا لقعلا

 دحاو عونل ضرعت دقف هيلع هفارشأب

 لوقعلاهذه نا فالخالو لوقعلا نم
 افوصف تنيابثتو اهدودح تفلتخا دق

 ملكتملا اهيا ينريخافا تعمم اوك

 الوا كلقع دعت دادع يا نم يكحلا

 تواسن .كل لاقي نأ يذرت لهو

 كلقع نوكب ىنح لوقعلا يف مادقالا
 ةوقلاب كريغلقعك ةدافالا.و لمفلاب
 لوبقل كاقعوا دع: -او لبدادعتسالاو
 دري ال ىوغيبغدا دعاك تالوقمملا

 نعلايمخا كفنب الو ةدارب ركفلا هيلع

 د 1م او

 كلذ ىلع نيمم«الا كنيذب ربعي دحاو ٠ يشوع اه نيعقاو نامسالا نوكي نا
 ربعي نيثثانيئيش ىلع نيعفاو ناممالا نوكي نا اماو هيلع قلع يذلا 'ىذثلا

 ناله مسالا كلذ هيلع قلع يذلا ءيذلا نع هت دح ىلع (هنم مما لكب

 لطبم وهف ناك نيذه ياو نيعءا لكل ةرورمض اهدحا نه دب ال ناهجو

 ةطسقسلاو ةدوهشلا يف موضعا داز دقو هريغالو وهوه ال لاق نه طيلختا

 ريغ *ىذلا نوكي ال لاق نا كالذو ةدساف ىوعدب ىتاف قئاقحلا داسفاو

 ردا نع اهدحا درفني نا نكما اذا الا "ىشلا

 طقسا اذهالا نكي ملولف ليلد الب ةدرخم ىوعد هذهو 26 دم وبا لاق 9«

 ضارعالا. ةيلك نا بجوت اهنال ةدساف ةيضق يهو فيكف هيوقلا اذه

 ضارعالا نع رهاوجلا دارفنا ىلا ىلدبس ال هنال رهاوجلا ةيلك ريغ تسيل
 لثم ىلا ىدا نايذه لكي !ذاسف ىئكف رهاوجلا نعغضارعالا دارقلا الو

 طياختلا اذه

 ري هنع ريخا *ىش لك نا وه نيريفلا يف رياغتلا 1 ع دهمتوبا لاق د

 وهف رخ الا «يشلا نع اريخ تقولا كلذ يف رب#لا كلذ : نوكي ال ام
 دجويو ملعي أم لك يف سيلو ربخلا ثالذ يف هكراشي ال ام ريغ ةرورضلاب
 ريغااةظفل ىضتقم اذهو هوحولا نم هحوب فيصولا اذه نم ناولخ نائيش

 لقعلاو سحلا ةرورضب معي رءا اذه نا عم قيفوتلا ىلاعت هللاب و ةغللا يف

 ةيوغا نيب سيل ذا هنيعب وهوهف ءيذلا ريغنكي / ام لك ناوهآب ولا دحو

 الو رخ الاف لخد اهدحا نع جرخ ا ةتبلا دحا اهلقعي ةطيسو ةيريغلاو

 ناك الا *ىشب اهدحا ىنس* نع ربخ ال نيفلتخم نيعما لكف اضياو دب

 يس اهلل قرا ديلا الور الا مينالا ىعنم نع اواهاربقلا اكلاذ

 يرهشالا ةرابع يف يلاعت هللا نوعب لةنلف لوقلا اذه داسف مص دق ذاف كش

 ةرابعأ هده يندزي مهنا لوقتف هريغ وه لاقي الو وه وه هلوقوهو ىرخالا

 *يش اذه يف لاقي ال لاق نا ىلع

 نيلوقلا نيذه دحا.نء ةرورض دب ال هنال ةاطخ اذهو د وبا لاف #



 دلك 1 4

 قيفوتلا ىلاعت هللابو هسفن وهف "يلا ريغ نأ "كي ل امو هزيغووف

 نا لاق نم لوق هديب أتو ىلاعت هللا نوعب لطب دق ذاف 6 دمع وبا لاق 9«
 لاوقالا رئاسلقنلف لزي مل هلعج وا أاقولخم هلنجم هللا ريغ وه لاعت هللا ]ع طع
 ميظعلا يبعلا هللا الا ةوق الو ل و>الو لجو رع هللا ءاش نا ةلأسأا هذه ف

 هريغ وه الو ىلاعت هللا وه سبل ىلا عت هلل ملع نا لاق ند هد وبا لاق 9«
 اضءعب هضعب لطب ضقانتم لاح دساف مالكف لزي مل تاذ ةفص هنكلو

 هناةرورمذ لوقلا اذهب او.بجوا دقف هللا وه سبل ىلاعت هللا مع اولاق ذا مهنال

 لوقلا اذ_مب اوبجواو ةيريغلا اولطبا دقف هريغ وه الو اولاق ذا مث هريغ

 لئاقلا لوقو هريغ الو وهوهال لئاقلا لوق ءاوس هنا عصف وه هنا ةرورض
 نيترابعلا الكوإ ١ )فل ةةيالدحاو نيتيضقلانوتاهىنهمناف هريغ وهو وهوه

 نم هللاب ذوعت نيرورملا ظيلخت اذهو أعم تابثاو ين لقعيال ضقان« لطاب
 لوطلا نا لاق ناب لطابلا اذه يف مهضعب جاجتحا ن هبجعلاو نالذخلا

 هريغ وه الو لي وطلا وه سيل

 يرديال ذا ةرباكلاو لهجلا نم نوكي ام طا نم اذهو « دمج وبا لاق ©

 هضارعا رئاساوهلوطل لماح هسفنب تاق مسجرهوج ليوطلا نا لئاقلا اذه

 لهج نف هسفنب مئاق ريغ لي وطلا يف لوم ضارعالا نم ضرع لوطلاناو
 مدعومف هسفنب موقي ال ام ريغ وه هسفنب مالا ناو لماحلا ريغ لومخملا نا
 رودب ليوطلا نيطلا هير نو ردهي نا لبق لع نا هل يخبدي و س>

 لهفهسحب قابالي وط ناك يذلاورب هدنلا يتايو 0 رالاو لوطلابهذيف ['

 ةرورضلايف يقابلا ريغ ينافلاناو يت الا ريغ بهاذلا نا زيبلا ملاس ىلع ىنخي

 انوربخا ةدسافلاةرابعلا هذهب قلعت نأ لوقن مث ليوطاا ريغ لوطلا نا ملعن ْ

 اماةتبلا اط ثلاثال ةرورض نيهجو دحا نم ني رياغتم نيعما لك ولخي له ا

 نيترابعلا الكو هلوف(١)

 تاذلا نيع تسيل اهنا عم مدعتو هتاذ نع كفنت ال ةيلعلا هتافص نأ ىنعب اكينم
 .مدنع طيلخملا امنا كلذ يف طيلخم ياف

 توّثلا

 اًريغهربغ الو وهتددل الا كاي ,ا يرعشالا بهل عا ن

 هللاب ذ دوعن مف ريغ ن . نه عنشو هيهللم موفي غن

 ند

 ةناسالا نسقنلا نيب فالتخالا

 نوكي ال فيكو عونلاب ةيكيملاو
 ةوقلاب انعاه فالتخالاو  كلذك

 رشلاو ريخلاب مث فالتخالاو لغفلاو

 ع :ةزي رغريملا نانوهو رسلا اذفو

 ةرطقلا لصاب سفنلا يف ةنكم* ةئيه
 تسل ةي زئرغ ةعيبط رشلا كالذكو

 ةزي رغلاناف رشلا ل عفو روما لعف لوقا
 ققحتن ريغ اهيلع بترثملا لعفلاو ريغ

 اًرايتخا ندبتل ةكرحم (سفن انهاه نا
 ةوقلاب 3 ءادبهأ نع ريحا ري

 سلو مسجل صقن وهو لعفلاب وا

 ام لاثمأ نع كعبط نونب الو مسي
 او فينملا ملكتملا كيلع دروي

 رخك نم هني سلو رح نم هفراعي

 ناشنالا ٠ نا ىلع كدعاسي ال اهرلف

 هيف :فالتخالا ناو عاونالا عون

 تشي لب مزاوللا»و ضراوعلا يف عقب
 ايرهوج ًافالتخا ةيناسنالا سوفنلا يف

 لوصفلاب ضعب نع اهضعب لضعيف
 نا اهكف :ةيضرعلا مزاوللاب ال ةيتاذلا
 سفغلا يف لعفلاو ةوقلاب فالتخالا

 يرهوج فالئخا ةيكلملاو ةيناسنالا
 كتراو عونلاو عونلا فالتخاب جوا

 لصفلاو ةقطانلا سفنلا مسا اهلهم
 لوقت كالدكو قاتلاو«ةوعلإأاو ه ٍيناذلا

 لمح ةوقو صاخ مع وف اط سفن يف
 قلطملاكورش ةوفوريخ ةوفو ص اخ

 لصا وه قلطم صةنوريخلا لصا وه
 يلباصلا ملكتملا هركذ ام اماورشلا

 سفنال ةئيه وا ٌةوق هنالقعلا دح نه

 ءايشالا تايهام لوبقل ٌةدعتسم

 عي لماش ريغف داوملا نع ةدرجت

 لب فينحلا .دنع الو هدنع لوقملا



 نا .مكلوقف انلوصا قاذمو كدودح
 لاك وه م ريغ يصوح سفنلا

 اذا كلذو رايتخالاب هل كرعم مسجلا

 كلملاو نانالا يلع سفنلا قلطا

 ةايحيذ 5 يعيبط حس لاك وَقَو

 ويملاو ناسنالا ع قلطأ اذاةوقلاب
 ا يطلع ناك مع دقن
 يئاويحلا سفنلا نيب م زيمو ةكرشلا

 البق ىلملا سفنلاو يناسنالا سفنلاو

 ىوبنلا سفنلا وهو الات ًامسق هيف متدز
 نع يكلملا زيمت اك يملا نع زيق ىتح
 يقطنلا ًادملا كدنع ناف يلاسنالا

 كلمأ'يلقعلا ءادبلاوةوقلاب - ينان الل

 هجولا اذه نم ارياغت دقف لمفلاب

 رطب  يعيبطلا توملا نأ ثيح ندو
 كلملا ىلع أرطي الو ناننالا ىلع
 لطفل سس حلل رح ازيد اك

 لكلا اماو ٌبنرلا اذه لق ”يوذلا

 لاك نوكي اما هل متضرعت 3
 ادومت كرحلا رايتخا ناك اذا م

 لك نم ًامومذم هرايتخا 0
 عقب ذئنيحو ًاناصقن لالا واص هحو

 سفنلاو ةريخلا سفنلا نيب داضتلا

 بناجيف اههادحا نوكي يتح ةري رشلا
 ةيناطيشلا بناج يف ةينانلاو ةيكمملا
 لضخ 6 رو للك داضلا لمد

 فداتحالا _كناف روك ملا برالا

 بترك“ فالتخا“ لمفلاو  ةرقلاب

 ريخلاو ضقناآو لاكلاب فالتخالاو

 لئاتلا لطييف داضتلاب فالتخا رشلاو

 لر#ت فاللاتخالا نا قنظب الو

 فالتخا ةريرشلاو ةزيخلا نيسفنلا

 سفنلان يب فالتخالا ناف ضراوعلاب
 جوس ا عونلاب ةيناطيشلاو ةيكلملا

 3 الا نودناك امها اهد>ا دجوينا زوجي ال هناوه رياغتلا دحا نا ّ

0 

 يف كروف نباو ينالفابلا حيرصت هلك اذه عم يوعأاو د6 دمح وبا لاق 9#

 دحاو 0 عم مقاو ىلاعت هللا ملع ناب اهريغو لوصالا يف اعبتك

 ىلع لخاد وهف ا لطب نمو ى ا ةياا ىلع هانا>دا أ لكو

 ذوعنو هراوكت ثفورت كلذ ىلع لي نا انانغأو فر قرح ةقرفلا هذه

1 : 
 نالذحلا نم هللأب

 مم اذه 6 دمع وبا لاق 3“

 رخ الازود اهدحا

 0 اهيلع .ناهرب الب ىوعد هنال ةؤاؤسأ| ةياغ هذهو ع دمج وبا لاق د

 مههز دو لطاب وبق اذكهناك اموالصا ةغل الو لوقعم الو ةئس الو ْن أرق

 قلخلادجوي كرا زوم ال هنال ىلاعت ىلاجلا ريغ اوسبإ قلخ ا نا اذه ىلع
 نيا نش مع انلق قلخلا نود قلاخلا دجوب نا زياح اولا ناف قلاخلا نود

 دجوي نا زاج اهف الا نوكي ال رياغتلا نا موق

 ضارعالا نا هنتع نوكفني ال أمور مهءزايوديلا م ه ليس الام اذهو

 1 نود |هدحادوجومثوتي الون 2 الو ةعبلا زوجي : هنال رهاوجلا ريغ

 نازل نماهكأب دول 1

 ةرورضو ةغللا هل تدب اموه جيحصلا رياغتلا دحو * دمع وبا لاق

 ربخي ال ام ربخي (هدحا نع ربخي نا زاج نبيعم لك ناوهو لقعلاو سحلا

 هسفن *يشلا ريغ نكي ' املا و اذه نم دبال نا ريغ |(غف رخالا نع هب

 تابثاناك ناو كلذ فالخي ةقطان هباحصا بعكو هبنك نال يرعّشالا ىلع بذك
 هلاف- امم اعيش الو اكرش يفتقي الو نارقلا رهاظ وهف هناذ نع ةدئاز هلل تافص
 هأ طيخلا اذو هيلو اللو ةريصب ىلع رظانلا نكيلذ

 مع اهدنع ناف ناءامالا ناذه هلوقي ال اذه خلا دحاو دحتمحت هلوق(١)

 مل امالك امل لملف ردع يف ثداحلا عم مدقلا كرتشي فيكف ثداح انلعو ميدق هللا
 مولعم هباحصاو يرعشالا بهذمو لقدلا اذو اهيلع ىركفاوا كلذ هفشم 0 همهفب

 وهف



 دك 5 دو

 هالو قامت هللا ريعوع خلاتاما ءلعونا لاثاتلم لو لعدد اذ لأ |
 ىلاعت هللا مم لزب مل هناو

 كرش هنا نم رثكا ىلأ هدر يف جاتحي ال لوق اذه 6# دمحوبا لاق »

 دقف هعم لزءمل هريغ «يث ىلاعت هللاعم ناك اذا هنال ديحوتال لاطباو درجت

 لزي مل هنأ يف د اول هدحو نو لاقت ةنا نر ١ لطب

 امو الصاليلد الب ةطقاس ىوعداهأ عم ه ةضعع ةينارمصنو در#م(1١) )فك لنا

 ةيام ثالثلادعب ةثدحملا ةقرفاا هذه لبق مالسالا لها نم م طقدحا اذه لاق

 ذا مهضعبل تاقدقو نقيتملا عامجالل كرتو مالسالا نع جو رخ وهف ماع

 اذ الف همم لزءمو هفالخو 2 ردى هللا عم لزب مهنا ملف

 (؟زانركلا ام احرمسم يل لاقف ةثالث ثلاث هللا نا اهلوقيف ىراصالا لع متركلا

 نم رك الا .يلاعت هعم اولمجي 1 طقفةثالغلا ىلع اصتقا الا ىراصتلا ىلع

 ىراصنلا لوق نم كرشاايف لخدا مطوق ناب حرص نا هنع تكسماف كالذ

 هللا ريغ هللا مناك ولف دحأ هللا ود لق لجوزع هللا لوقل در اذه ملوفو
 رع اا نكي '

 اذهب يتأي مالسالا ىلا يهت؛ نأ نم قدصن انك امو 6 دمع وبا لاقاإ#
 ناحل تاكل تك يف ينس لاذ نبرة رطانز ان دا نال

 يرعشالل سناوملا باتك ينومرباك!نم وهو اذه انرصع يف لصوملا يذاق
 رخا مل يشل قواك
 مسج

 هذه ند دحأ لقب ذا هل راكي عيلتلا اذه ادور هلوق ( 0 ١

 ' مثو هكعم ةيمواالاب املا هلا هر “امه 1 كي رشلا ذا كر هل هللا ناب ةقرفلا

 هتافصو تافصب ة ةفصتم تاذ هلالا اولاق اغاو كي رشلا نع هللا اوهزن لب كالذ اولوقب

 ها لازلا نم هللاب ذوعن ةينارصتلا ىلا كلذ لوقي نم ةبسن فيكف هل اكيرش تسل

 مهريغ الوةرعاشالا هب لق ' فصملا هلاق يذلا اذه خلا انركنا اه هلوف( ؟)

 نا يهئاحو هنا لج هعم ةيهولالاب فصتي نم مهتابثا ىراصنلا ىلع اوركنا امنا منو

 .٠ مأ ماسالا لها ن

 يف يذلا ناك نا لاب ةك يفو

 كلوني

 ند دها اذه لوقي

 هلوف(؟)

 ( ين - لصفلأآ)

 وف رظانملا 4بب م0 اموه كل

 ةئاصلا تلاق ءاينألا ةثرو ءالجلاو
 ةيناسالا ةقيقح يف ةلئاتم سانلا
 وهوا دحاو !دح مهلعشي و ةيرشبلاو
 سوفنلاو َتئاملا قطانلا ناودملا

 دحن ةب رهوجلا يف ةيواسته لوقعلاو
 هيف كرتشي يذلا ىنعملب سفنلا

 لاك هنا تابنلاو ناويحلاو ناسنالا
 ةوقلاب ةايح يذ ىلا يعيبط مسج

 ناسنالا عون هيف كركشي يذلا ىنعملاب و
 وه مج ريغ ىهوج هنا ةكئالملاو

 نع رايلخالاب هل كرم مسجلا ل
 لقعلاب لقع هيا يقطن 0 ف

 ةياح ع نأ ىدلاف .ةوقلاب ا
 لصف وه ةوقلاب يعذلاو ةكلملا نسفنلا
 وا ةوقف لقعلا اماو ةيناسنالا سفنلا

 لوبقل ةدعتس»م سفنلا هذ .ةئره

 داوملا :رع ةدرج ءايشالا تايهام

 مدقلا نم اوعبسا ىلع ثالذ يف سانلاو
 ني رما دحاىلا مجري فالةخالا اعاو

 ثيح نم كلذو يرارطضا ايهدحا

 يفاثلاو سفناا لوبقل دعتسملا جازملا

 داهتحالا ثيح> نم كلذو يرايتخا

 لوقصتو ةيداملابجملا عفر يف رثؤملا
 ماسنرال ةعناملا ةادصلا نع سننلا

 داهتجالا غلب وأ ىتح ةلوقعملا روصلا
 مادقالا تواست لاهكلا ةياغ ىلا

 رشب لضفتي الف ماكحالا تهباشتو
 ىلع .دحا مكحتي الو ةوبنلاب رشب ىلع

 ناب. ءافنلا تباجا عابتتسالاب دحا
 ةلاشنلا نونملا يف هنايشتلاو لاتلا
 امناو هيف ةيرءالا سف ةيناسنالاو
 مئاق لقعلاو سفنلا يف اننيب عزانتلا
 داضتلا ىلع لوقملاو سوفنلا ان دنعناف

 قاسم ىلع كلذ نابي انيلعو بترتلاو



 علخ ينمالكلا ثابثا ةوبصلاو سانلا
 مهل كالذ: قرطتي ال ٌح,سابل لك

 مث لوا لك ايفا .سابل اوثشي ينح

 أيئاث تاثوالاو .صاخشالا .سابل
 نع ربت ءاهتملا 6 لاف دقو

 امم هيرب لا .صاخشالاو لكايحلا
 يذلل يهجو تهجو يلا نوكرشت
 امو .ًافينح ضرالاو .تاوعسلا رطف

 وهو يناثلا اماو + نيكرشملا نم انا

 ثايثا ىلا سانلا:ةجاح نما دوعصلا

 فينحلا مكتملالاق ىلاعت يرابلا رما

 ىلا احجام ناسنالا عون ناك الل

 نأ عاتجالا لذو ماظن ىلع عاتجا
 هناك رح يف ماكحاو دودحي الا ققغ

 هدح دنع مهبع لك ايف هنتالماعمو

 نوكي نا بجو ءاذعتي ال هلرذدقملا
 نيبن عراش هضرغي عون سانلا نيب

 تاكرحلا يف ىلاعت هللا ماكحا هيف

 هب عفنريف ثالماعملا يف هدودحو

 عامتجالاهب لصخيو ةقرفلاو فنالثخالا
 مزال. ناك امجايتحالا اذهو ةفلالاو

 نوكي نا بحي ةرورض ناسنالا  عؤنل
 نوكي تب ةرورصض امئاق هيلا جاتحما
 يطعملاو رقفلاو ينغلا ةبسن مهيلا هتبسن

 نسانلا .ناف ةيغرلاو كلملاو لئاسلاو

 كال. نكي مل اكوام مهلك اوناكول
 نكي مل اباعر مهلك وناكول اي الما
 ءاقبب صخعألا ثالذ قبب ال مث ةيعر

 ملاعلا رمش يواسي ال هرمعو نافزلا
 هلع .ثري.و ةئما ءالع ةبانم بونيف

 هجاهنمو هتنس قبيف هتعب رش ءانما

 هجارس رهدلا ادم ةي ربلا . ىلع يشي و
 ةوبسنلا تيسيلو ثراوتلاب رملاو
 ءاينالا ةكرت ةعب رشلاو ثراوعااب

 ا تح سمس سا

 ناو اي 1+ عدو

 الع هب نوطيحي

 الو لب واتنود جورخ نسحا هرهاظ ىلع ضيا جرخي و 6 دمت وبا لاق 9«
 يا.ءاشامب الا هلغ نم «يذب نوطيح الو ىلاعت هلوق ىنهم نوكيف فاكت

 ىلاغت هب للا نم طيحن ال انثال هيف كش ال قد اذهو ىلاعت هللا معلا نم

 نما يا هلع نم ىندم نوكيف الع هن نوطيحي الو ىلاعت لاق طقف انلع ام الا

 نوكي نا ولخت لهو ةرفغملاو ةمحرلا يف هللا مكئاعد ىنعم اف اولاق ناف هتفرعم

 يف ىءد كب ذلا ودل قو هنم دب ال ايف هاعدلل ىنعم ياف ةجرلاب هلع قي

 اضرا ضرالا نوكتنايف وا اناسنا اناسنا لمجي نا يف وا ادغ سمشلا عولط

 نوكيال ايف ةاعدلا يف ىنعم ياف كالذ فالخ ىلاعت هلع يف قبس ناك ناو

 سان سانلا نوكي ال نايفوا ةعاشلا'موقلال نا يف ىعد نكاالا وه لهو

 اًردق دري هنا ىلعال هب ىلاعت هللا انرما لمع ءاعدلا قيفوتلا هللاب و مل لاقبف
 هلع قباس' يف لمج دق ىلاغت؛ هللا نك نوكي الات هلجا نم نوكي هنا الو

 لامجا6 هنوك هلع يف قبس امل اببش نوكي هلوبق هلع يف قبس يذلا اعدلا
 هلعيف قبس يذلا لجالا غولبل بس بارشااو ماعطلاب اذغلا هلع قياس يف

 لاج العب ىلاعت ةنا ىلع ىلاعت صن دقو لاععالا رياسم كالذكو هيلا غولبلا
 عمو + نومدقتساالو ةعاس نورخ اةساالم ملجا ءاج اذاف *ىلاعت لاق دايعلا

 لكو رادقملا كلذ ءافيكسا ىلا بس برشااو لك الا ىلاعت لمج دقف اذ

 لت لع يوادتلا كاذكو اذكه ءاعدلاو لجو زع هلع يف قباس كلذ

 مادو هيلع هللا للص هين لع يدي هنا يلاعت انربخا دقو قرف الو يطلا

 انرماف قحلاب مكحا بر لق ىل'هتلاقو هيلع ةالصلاب هاعدلاب ثالذ عم انرءاو

 نا نم ائلف ام مصف ىملاب الا مك ال ىلاعت هنا انلع.دقو كالذب. ءاعدلاب

 مل ثيح ةليعثالو هن'لجو رع انما ثيح هلمعن نحنف هب انرءا لمع ءاعدلا

 لوقف اننوأت ىلاعت هللا نوعب لطب دق: ذاف نيملاملا بر هلل دماو هب رماوت

 هللا نوعب ماكتناف قولؤم وهو ىلاهت هللا ريغاوه لاعت هللا ملء فا لاق ند

 ىلاعت



 د | م و

 لئاقلا'لوق انآ ::ةرورض تبث دقف انركذ اه مص دق ذاف 6 دما لاق 9«

 نامز نع لاؤس يد نال ةرورضلاب دسأف لاوس يم | و هللا ملع ىتم

 يضم دقو ىلاعت هللا ريغوه سيل هنال اللصا نامز يف سيل ىلاعت هللا لعو
 ناكملاو :نامزلا اماو ناكه يف الو نامز ين سيل ىلاعت هللا نا ىلع ناهربلا

 زد هللا لوقب ضرتعم ضرةعاناف قرفوتلا ىلاعت هللاب وانيب اه طقف مولممل

 الو ضيعبتلل نم نا لاقف *ءاش اء الا هلع نه يب نوطيحب الو*لجو

 ىلاعت هللا ضن دفو ثدع قولخب الا طاحي الو قولفي ثدعم الا ضعبتي

 بيس

 وهو هضعبب طاوع هنال قولفم هلع نا ب>وف هلع نم هاش اع طاح هنا

 لهنا بجاو ىلاعت هللا مالكنا قيفوتلا 1 هللاب و باولاف ضعبتم

 ةرورضوا عامجا وا صن ينأي نا. الا ةَتباا هرهاظ نع لاحي الو هرهاظ ىلع

 ىنهم ىلا .هرهاظ نع لقت دق هناو هرهاظ ىلع سيل هنم اًديش نا ىلع س>

 نال ةرو رضلاواعامجالاو صنلا كلذ هي>واأ انيلع بداو دايقنالاف رخا

 هللاو قالا أي ال عامجالاو فاتت ال هرءاواو هرابخاو ىلاعت هبا مالك

 اذه ذاف ق# سلف يرورض ناهرب هلطنا ام لكو قحلا الا لوقي ال ىلاعت

 ال الصا اهدحالو اضرع سبل ىلاعت هللا ملع انا ةانيفريغ كح ليو 3 ا

 ملعن ةرورضاابف لجو زع يرابلا ريغ ءيش وه الو هريغ يف الو هيف الوم

 يذلا قولخملا معلا داراامنا هلع نم *يثب نوط الو لجو زد هلوف ينعم نا

 رع هللا ىلا فاضم وهو مهيف لوم نإمللاعلا يف ضرغ وهو هدابع هاظغعا

 زع هللا لاق انلع ام الا انا ملع ال ةنال هيف كش ال اذهو كلملا ىنهب لجو

 يفارثب ومولعلا نم قاخ ام لاعتدي ري+ البلف الاولعلا نم متيتواامو* لجو
 هللعت ال هللا اع نم ملع ىلع ىفا مالسلا اعييلغ ىسوم رضخلا لاق اك هدابع
 هللا لع نم كللعو يلع صقتن امو انا هلعا ال هللا لع نم ملع ىلع تناو تنا
 ردا نه روغصعلا اذه .صقن 5 الا

 هللا حور هناىسيع يف ىلاعت لاق اكو كاملا ةفاضا هذهف 6 دمعوبا لاف ل«
 هلع نم يشب نوطحي الو ىلاعت هلوف ىنعم اذهف كاملا ةفاضا هلك اذهو
 22تتاتتظتا51212511151525952525251تتتا جلا

 يرابلا سانا ررقن دقف ةيناحورلا
 ماسقناالو هيف ةراك ال دحاو ىلاعت
 نيلي هنا ريغ ةدحاو الا انرما:امو هل
 ةياديملاةااكعا اتو كافل ةرانع هزات
 | ددعتمربظملاوا دحاو نوكي نر دصملاف

 يذلا ىلإ ١ يثلا ءاقلا يحولاو

 ةمفد هيلا يرمالا حورلا قتايف ةءرسب

 رودتنيف رصبلا لك نامز الب ةدحاو

 لفغب اك ىقلملا ةروص ةيفادلا هسفن يف
 ربعيف لباقملا ةروص ةولجلا :ارملا يف

 فني! عرفرتتإلا ايق ١مرات اما دفع
 باكل, تائه .كلْذَو :نوصفلا

 رابخا وه كللذو هسفن ةرابعب اماو
 دقويناحورلا هفرطب هلك اذهو ةوبنلا

 ةروص لاثمب هل يناحورلا ثللملا لذع
 تارايءلاب دحاولا ىندملا لثت رشبلا

 يف ةدحاولا ةرودلا لت وا ةفلتخلا

 ةراكتملا لالظلا وا ةددعتملا هرم
 ةيسح ةملاكم هللاكيف دحاولا.صفشلل
 نوكي و“ ةينيع !ةدهاشم هدهاشياو

 مطقنا ناو يفاهسملا هفرطب كلذ
 دياتلا ةنع مطقنب مل هنع يحولا

 هراكنا يف هموي ىتح ةمصملاو

 هلامنا يف هقفوب و هلاوفأ يف هددسي و

 قلن ةئباصلا رشاعم اودهتست الو 1

 لوزنو روك ما هجولا ىلع يحولا
 نا مكدنعو دوقعملا قسنلا ىلع كلملا
 ماعلا 7س ميظملا سمره

 اذاف مهككس يف طرخنلاف يناحورلا
 لوزنروصني ال مذ رشدلا دوعص روت

 سابا ملغ هنا ققحم اذاو كلملا

 كلملا سبلب نا زومي ال لف ةي رشبلا
 تابثا ةيفينحلاف ةيرشبلا سابل
 سابا ينعا سابللا اذه يف لاوكلا



 دايعلا ثاكرح نأ كللذو في رسهنو

 ريغو ةيرايتخا ىلا تسقنا دفق

 نم رايلخاب اهنم ناك اف ةب رايثخا

 ناكما نم اندانع رمالا هاظ ىلع يشخيلو اورك ذتيلو :اوركشدلو اونهاوتلو مكح اهيفشللالل نوكي ناب مهتبج
 به رايثخا "الب اه“ ناك امو نعاو

 | ريدقلو فيرست اهيف هل نوكب نا
 فرعي دما لك نمل نا مولعملا ندو

 اذا دب الف هرماو ىلاعت يزابلا مكح
 ةكتشتني مق ءاتاقلا داو اعل.

 بجي دحاولا كلذو هدابع يف هرماو
 مهفرعي ىتح رشدلا ساج نم نوكي نا

 نوكب نا بحيو ةرءاواو ةماكحا

 ةيقلخ تاباب هللا دنع نم اصوضخم

 اهيرجيةي ريدقلوة يفي رصن ثاكرح يف
 لدن هيعدب ا:يدحتلا دنع هدب ىلع

 ةلزأ٠ ةلزان هقدص ىلع تايالا كالن

 هقدص ثث اذا مث لوقلاب قيدصألا

 لعفيو لوقي ام ميبجيف هعابتا بجو

 اي اه لك ىلع فوفولا بجي سإلو
 غاب ملع لك سيل ذا هنع يعني وأ هب

 دنع نم يحولا مث ةي رشب ةوق لكهيلا
 ةيلوقلاو ةي ركفلا هناكرح دمي زي زعلاهللا

 قدصلاو راكفالا يف قحلاب ةيلمعلاو
 فرظبف لامفالايف ريخاو لاوفالا ف

 فرظب و: وهلا فرط وهو رشنلالثامي
 ةقيقألاو» .ىنعملا فرط وهو هيلا يحوب

 نق ع كنك لئن لق+

 ناسنالا عون هباشب فرطبف*الوسر

 اهبعو مجم وةكئالملا عون لثا ع فرطب و
 هلي رشب نوكي يتح نيعونلا لضفي
 !دادمتساو جازم عونلا ةيرشب قوف
 ًةلوبق رخالا عونلا ةيكلم قوف هليكلمو
 فرطب ىوغي الو لذي الف «اراو

 فرطب ىغطي الو غيزي الو ةيرشلا

 دك 1

 نوركدشت مكلمل نونماوت مكلعل يشخت واركّذتي ةلعل لغم نارقلا يف ىنلا

 ركذتيل. يأ ةبقاعلا مال ىنعمب املك يه افاف كلذ وتو« نوركذت مكدمل

 لجو زع لافو* المع ندسحا مكيا 5 ولبيا+ لجو زعلاق 5 انم كلذ لك
 نه نكملا لعل والاو شاعن م ناكمالا ىلع اضيا اذهف*اخويش اونوكتل مث*

 نآرقلا يف ءاج اه لك كلذكو ىلاعت هللا ىلا ءاعذلاو باطخلا دنع سانلا

 هللا ند. ال نييطاخملا نم كششلا ىلع اما نيهَجَو دخا لع وه اناف وا ةظفلب

 نيريس نبا وا" نسما سلاَج لئاقلا ل وقك لكلا يف ريتا ينعم اهو ىلاعت

 نا ملع دق هناو ئدني الو لمضي ال ىلاعت ةناب صنلا دورو كالذ ناهرب

 كلموق نه نمي نأ هلا ىلاعت لاق اكوٍباذهلا يري تح نمي "ال نوغرف
 ثودحب لوقلا لهأل قبب ملف ابلكضوصنلا فلات: اذهبو نءاذق نمالا

 ةعاسااب هلعا اللماح ناك | اًنيش قلخ ىلاعت هنا اولد نا الا ملعلا

 موقبال اعلا ملع نال ملعلا نم وهام فضتلا نء اذهو دنت وبا لاف

 ال قوعد ىغدا ْنف"سملاو ةرورضلاب ملعي رما اذنه هاوس هل الو هرب

 لقعلا ةرورضو سمحلا 1بلظبا اذا فيكف ةلطاب يعف ليادب اهيلع يف 1

 لاق هنأ مالتسلا هْيلَع ىَنوُم هينن' نع اك اح ىلاعت هلوف اضن انلق ام نيبو

 رظايف ضرالا يف ؟فلخت# و ودع كالهي نا مب ر ىسع* ليئارسا ينبل
 باتدككلا يف ليئارسا ينب ىلا انيضقو *ىلاعت هلوق مه اذنه * نولمتت فيك
 انت ازهالوا دعو :ةاج اذاف اريك اًرلع لَو نترم ضرالا يف ندسفت

 الوعقم ادعو قاكو رايدلا لالخ واخ ديدنش سأي يلوا انل ا دابع مكِبلع
 ايفل را 5 انلعجو نإنبو لاوماب م انددماو مهيلع ةركلا ركل انذدر مث

 اةووسنل ةرخ الا دعو اج اذاف الف متأنا ناو كسقنال متنسحا متتسحا نا

 يسع اريبثثا اولع ام اوربتيلو ةرم لوا هولخد م رولا اولخديلو 0

 نولعفي ام ىلاعت ٍلع دق هنا انلوقصن اذهف+اندع مث مدع ناووكمجر ناب

 | رطتيفو ىنع" ظفلباانّذتع ةوبعلاب تاطخلا جرخلا اذه عم مث كاذب ربخاو

 لاق



 دك دو

 ىلع نال تويم ةيضتقم لاح تاروس هنأب انزل وه أغا توي | دب للا ناب

 ثوملا دوجوب ملع تيم اديز ناب يفعو توملا دوجوب | ع الا اوي هتول
 ل ىلا امت هللا ملعو سفنلا يف قولفع ضرع اههالكو لوالا ملعلا رزغ وبف

 تجول بدم هللا ملع ناكولو لجوز رع هللا ريغ اًبيِش وه سيل هنال كلذك

 علا نا رع قا ةرورعغب و تاثدحلا رئاس كح ىلع نوكي نا ةرورمف

 ماعلا نوكي نا لاعثو مسج يف الا ةتبلا موقي ال ضرعلاو ضرع ةينك

 دق لوق اذهو ميستلاب لوقلا اذه نه بي ناكف هب ماعلا ريغ يف ال

 لاق ناف ضرعو مسج لك ثودح بوجو ىلع نوهارإلا نم انمدق اب لطب

 الو لجو زع يرابلاب ال هب مئاق مولعملا يفت داح ضرع ىلاعت هللا مع لئاق

 هدنع لجو زع هللا نا ايلع 0 هلا صني ندوتلا ىلاعت ناو هلانلق هسالل

 الات لزق د١ نوكي ناك ين فاك و نلاادن! نيكوتلا+ ملعو ةعاسلا ملع

 نماوي نل هنا«مالسلا هيلع مونل ىلاعت هلوةلو*هنعاومن أمل اوداعل اودر واو»

 ملا كيوت
 دوجومملعأاو دعب دوجوم ريغ ةءاسلا وهيذلا مولعملاو مولمملا يف [كاق اضرع

 مولعملا نوكي نرا اما اهل ثلاث ال نيرما دحا نم ةرورض دب الف نقي

 انرك ذ يذلا مولعملا نال سحلا ةرورمغب لطاب اذهو هب ملا دوجول ا دوجوم

 ىلا عتدهللا لع ناكولف نوقرذم مي ىلاعت رب>او*ن 3 ك6

 نك وا ةدحاو ةهح نه دحاو نوح يف 0-0 ناو نوكيف مودعم

 لماح ف 0 دو>وم ضرع نورك 0 مولع اق دوجوملا ملعلا

 انئأم لها مع اذه انمالك امئاو ةتبلا لاف لاممو طيلخ اذهو مدعم

 تامدقم ةحيتن |منال اذه يف مهلككأ سيلف للملا رئاس اماو .ناارقلاب نيرقملا

 دع ناف تامدقألا تانثا دعب اللا ةىيتناا ف مالكلا زو الو :تلاوبش

 ا ناهربب ا م لكذ ناهرب هضراعي ال ناهربلاو ةوهتناا كيا تامدقملا

 ةلطاب ةئيشنلاف تامدهملا مصأ مل ناو كش الب بغش وه اماف ءيُمِإ ضروعف

 | ماعلا ثودحو ديحوتلا تابثا يف انركذ ام تامدقمو لياد فاكت نود

 تايآلا اوركذ قاف نارقللو ملسو هيلع هللا ىلص دم ةوبنا فاوكلا لقنو
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 هب ىوفقي ٠| صاختالا يف تيثا هنا

 ىلا ريدقتلاب داع دقف قلما ةجاح
 هئلماعم. ىلع رابدتلا فقوو هئءونص

 بجاو لءفلا اذه ناب سمالا ناكف

 ماهحالا .بجاو اذهو هياء مادقالا

 لاثت يرابلا ما ةلباقم يقارشإ هع
 ناكف صضالا لعسؤتم ةيف طسوتملاو

 7. ماطلتدب هلال نايل وا كرت
 اي كك امر هي 0

 ىلع ةترم ماكحالا نر

 طق رشبلا ةوق غلبت مل ةيكلف تايه
 هلك  كلفلا نا كّشي الو اهتاءرم ىلا

 نه ٌءزح ريغتب ةظحلف ةظط ريغتب

 مل ثيل ةئيهلاو عضولا ريغت هئازجا
 الو قبس اهف ةئيطا كالت .ىلع ن 5

 ىنمو لبقتسإ اهف ةلاطلا كالت ىلا عجر“

 عاضوالا تاريغت ىلع ماكل فقي
 ضاؤإلا فِي هنعنص. نوكي ىت>

 م هب م

 مقتسي مل اذاو ةميقلسم ماسندالاو

 هلم ملا تركت كيك قدا

 عفر ال نم يلا ةجاحلا عفر دقن

 كرشلا لك كرشا دقف هيلا جئاوملا
 ىلع ةحطا ةماقاف يناثلا 0 اماو

 هيف ءافنحلا ملكتلو بهذملا تابثا
 قي رطلا كللسإ نا اههدحا ناكلسم

 دس ىلا ىلاعت يرابلا سا نم ل

 كالسإ لرا يفاثلاو قلما .ثاجا

 قلخلا تاجاء م

 جزخي ع ىلاعن يرابلا سا تابئاممل
 لاق لوالا اما اهياع ثالكشالا
 ىلع ةحملا ةماف دف فينحلا ملكتملا

 قزارو قأ العا قااخ ىلاعت يرابلا نا

 كاللاوكللملا هل يذلا كألملا هناو دابعلا

 رما هدابع ىلع هل نوكي نإ وه كلمملاو

 ادوعص قيرطلا



 هل نيا نو ةرطفلاو ةقلملا يف مالا
 !ًنارنغا  نكلو.. ةريصبلاو .ةوقلا هذه

 اًرارئغاو هتلبجيفةسايكو هنطف خونإ
 مه تعي اهيتهتابم يف لاها: برغي

 اّران اولَخْلف ءارقزل . حب. ةيمنملا
 ىلع محا دقو يرماسلا هدعب ثدخت

 نه ةضبف ذخا ىتح ةوبصلا يف هلاون»

 صخشلا قرينا داراو يناءورلا:رثا

 صخشلاةجردىلا هتجرد نع يدامخا
 هلا دسج الجي مهل جرخاف يناورمحلا

 وهام ثدي نا هنكماناك اف راوخ

 مالكلا نم طسوتملا فاصوا نصخا

 الو. ميم! ال هنا اوري لا ةيادهاو

 قب رطلا يف ريجناف اليبس ممدم

 ليقو ناك ام. مالا نم ناك ىتح
 اجعاي واف سنت ميلا يف هنفسانل م هنقرحنل

 نوعرف قرغا.تيخح رسلا اذه نه

 ةيفالا ىوعد ىلع داناكم نا ادلا لخداف

 ميلاف فلسا غل ردعلا قرحاو هيسفنل

 ناكامو هل ةيملالا ثابثا ىلع ةافاكم

 ءاليتسالا: دي .هافنحلا ىلع ءاملاو رانلل

 جيهارب |يلعامالاسوا درب ينك. راناي انلق

 فرحم الو يناخي الو مبلا يف هيقلاف
 قلخلاو لعفلا يف كرشلا بتارء هذه

 كة تينيعللا,يوعد نوكي .نارهبشينو

 نايضرا ناذا امهنأ نوعرفو دورغ
 يرعد ةيئاجورلا ةيوامبلا ةئيطاك

 ثيحنم ال ىمالا ثيح نم ةيهلالا

 لك تامز ىنف الاو قلخلاو لعفلا
 هلطبز نيم 3 | هيما يح علال

 نه ربظ الف هيلع دوجولا يف مدقاو

 ايعدا دقف ايل هلك مالا نا اههاوعد
 يذلا كر.ذلا وه اذهوام,سفنل هيملالا
 ىعدا امي هناف فباصلا ىلع ملكيملا همزلا

 ظ اوركذ يتلا تايألا نم نارقلا يف ءاج ف لك ىنعمو 0 لله وبا لاق د

 لجو زع هللا انربخا | هنا وهولجو زع هلو ىلاعت هللا «أش نا هئيبن ام وه

 موقل ىتم م معي هنن لجو زع انريخاوهنع اومن أمل اوداعل اودرول رانا لها ناب

 يف ام رئاسو اولوةي نا لبق رانا لهاو ةئجلا لها لوقت اب

 «ا.ثالاب ىلاعت هملعنا كالذب انلعدعب نكي مل اعةقداصلا رابخالا نما ارقلا

 ضقانأي ال لجو زع همالك نا انطعو ةرورض اهنوكلو اهدوحول مدقتم اهلك

 يف ام رئاسو مكنم ا تهاجم ملعت ىت> ىلاعت هلوقب دارملا ناو ماد الو

 دوبمملا ىلع لب لب وأ: فاكث نود هرهاظ لع وه امنا اذه لثم نم نارقلا

 ىلع هلك وهاما*ىشذت وا ركّذتي هلمل اميل ًالوق هل الوقف* ىلاعت هلوقك اننيب ر

 ادهاوع كتم دهاجم نم لعن يتح يا كلذ ىنعمو بطاخملا كازذا بسح
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 ريغو ن.دهام ريغ كيبل أءاف اوريصيو اودهاج نا 3 أماو مراد

 ء انثريخاو ةعاسإ ||

 نيحو مداهج ني> يف الا نوكي ال اذ_هو ارباص مكنم ريصت ن

 نيدهام ذئار> مهلع اودهاج اذاف نوربصيو نودهاحي“ مهناو نيرباص

 لددت انههسلو ناهز ريغ يفف ىلاعت هلع (هاو مولعملا اذه لك يف نامزلا امناو

 اولاق ناف لدبةمريغ لزي مل كلذ لكب م لعلاو طقق مولعملا لدي امئاو ملَع

 ظ 0 مل اديز نا بجو ايم هلعب 07 : 1 علق ناق بدي هللا لع ىت»

 باوجلاف؟لوق ال اناوق اذهف تامىت> ايم هاعن متلق ناو لاحم اذهو ترم
 لزب مل لجو رع هللا نا لوقن اننكلو ركذ ام اًنيش لوقن الاتنا اذه نع

 تو يف توه هناو اذكو اذك شيعي هناو ١ دي ز فاخيتس هنا ملعي

 هيف داز الو لبق هتسإ الو لدبتي ال دحاو كلذ لكب ىلاعت هللا ملعف اذك

 ث اهمدع هنم صقن الو يش 1 لل ل لاوحالا لدبت

 ةردقلاالو مئاعلا 5 ملعلا ال تامولعملا رياغت 0 ؛ الع ١كلذ وت

 ىتم ٌلوقلا نينو اتيمااديز هللا ملع تم لوقلا نيب قرفلاو ريدقلا الو

 ضرع وه تام اديز ناب ىف رع نا وهو تيب فرف ثيم اديز 0

 هناو ' يش اديز ناب يلعربغ وهو ديز توم تودحب سفنأا يف تدح

 هل ثدحا الإ ع

 َت وعم



* 
 انلوق نم :مهفن ال. اننا ديأتن ىلاعت هللاب و :انباوخ هللا هلوق نم مهغي اه ريغ

 لك نال طقف هللا انلوق نم مهفن مالا ىلاعت هللا كلذب اندرا اذا ملاعو ريدق

 لكبىلاءتهللا وهانلق اذا نكل الصاةفص نم (1) ةقتش» المالعا ءامما كلذ

 تامولعم ىلاعت هل انهه نا كالذ لكن مهي هب ائاق ت بغلا لعيو مماع ”يش

 لون اذكهؤ هريغوه ّط هلنا ةثباا هنم موفي الو «يش هي لع ىنخي ال هناو

 لوقتالو هسفنب ملاع ىلاعت هنا لوقن اننا ملوقاءاو هلك كلذ ريغيفو دقي يف

 وهو هاوس كلذ لكلب كفاو كلذ لاق نم ا هسفن ىلع رداق هنا

 اذهنع طقس دقوكاذنيبا؟ )قرف الواهب لاء وه 5 هسفن ىلع رداق يلاعت

 ةرورض مهمزليو اذه دعب لارا اذه ليصفت لعانلكت دقو ةلمج لاكرلا

 نفك انه قالطاو هسفن نع رداع هلا ةيسقن سى رداق ريغ, ىىلاعتزعنا لولا ذأ

 نماملاء هلعبو اناء هلعنال نم ارداق ىلاعت هللا لمي دق هنا موق اماو جير

 ىلع ةححب سبل قحلا لهج نم لهج نال كلذ يف ةمج الف ار داق هلع ال

 تدسيلف مسج لجو زع هنا هيف دقتعيو لجو زع هلل ملعب ن# دجن دقو قحلا

 قحىلاعت هللا ماع نا عصف لطاب قةحت يف الو قد لاطبا يف بح نونظلا

 ريغ معلا الو ىلاعت هللا ريغ وه سيل كلذ لكو قح هتوقو قح هتردقو

 نم الو لقعنم ال اذه ريغب ليلد تأي ملذا لعلا ريغ ةردقلا الو ةردقلا

 ىلوم زرمم ١:! ينكي يدنقرع- ناوفص ن: مهجو قيفوتلا ىلاعت هللب و مع“
 همايق مايا يميقلا يرش نب ثراهلل اتاك تاكودزالا نم بسار ينبل

 هقنعبرعشف مايالا كلت يف مهخي يميل زوحا نب ملسم رفظو ناسارخم

 نارقلا لزنا اهب ينلا ةيبرعلا .ةغللا هدعاست ال امم اذه ةقتشم ال هلوق ( ) ١

 ةفصب تفصتا تاذ الا ريدقو ردافو ميلعو ملاع نم مهفي ال هناف اهلها هب هللا بطاخو
 الف ةقيقح دوجومب كلذ سبلو يلقن وا يلع ليلد هبجوا اذا الا غوسي ال ليواتلاو

 لمان ثافدلا يف يرعشالا بهذمل انضقن اذه درب
 ا مزاي ال مولعملاو نكمم رودقملا ناف ةلز هذه قرف الو هلوق (؟ )

 العننمهللا ناكل رداقلل العفنم نوكي نا دب ال رودقملاو هسفن يلع رداف هللا انلق ولف
 تسيل ةيملاعلا نال هسفنب ملاع انلف ول ام فالخي لاحلا ناكمالا نيع اذهو هسفنل

 تبمسسسلا

 بام !مزلاف ميلاف فك بيع
 فياكتلا لك متناكت كنا مانصالا

 لكيهتلب اةقميفا د 8 اًرججاومقون ىتح
 هيفة[ش/ تا انما كتعنص تغب ا

 نودبءتنا# مالكو قطنو رصب 3

 الو اعين كمفتي الام هللا نود ن

 نودنءنودبعت الو مل فاكرضي ال 9

 مكعاضوا تسلوا * نولقمت الفاما
 لضفا ةيقلخلا مصاختتاو ةبرطعلا

 نافل سنا كت لوأ فرشاو اهنم

 فرشأ مكتقلخ يف ةيعرالا ةيدوجنلا
 *مكتعنص يف اهوهتيعار امم لكأو
 امو مقاخ هللاو نوتخت ام نودبعتفا

 طسوتملا ىلا وجات لوا «ندلمت
 عفن باج اما ةجاح هاضقأ لؤممتملا

 ذا ردفا عنادلا ملاعلا اذبف رمخ مفدوا

 اهبل معتسي ام ةيملعلا ةوقلا ن- هيف
 يناحورلا مدؤهس و يولعلا لكيملا

 يف هلعفب تنشب ام هسفنل يعّدا الهف
 تريغالا نطفت مازلالا اذهو دام
 ةيبوب رلاو ةيفالا ىعداث ي> نوعرف
 ةكلهاذلل ىلع لوالا يف ناكو هشنل

 ىلا ىعداو كلذ نع ابدف ةئباصلا

 ن* عل تابع ام ىلعالا عي رانا 1

 ةؤف' هسفن هي ىازاذا يريغ هلا

 رهظتساو ماد_تسالاو لايعتسالا
 ةعنهلا بحاض ناكو ناماه هري نوب

 غلبأ يلعا اوي يلى با ناماهاي لاقف

 ىلا ملطاف تاوه#لا بايسا بابسالا

 أحرص يدي نأ ديرب ناكو ىدوه هلا

 تاكرخ: ىلا هب غابيف دصرلا لثم

 اهبيكرت ةينيكو بك اوكلاوكالفالا

 امئراخ اهزاوكاو اهراووا كو اهتايهو

 لاموةعنصلايف رب دقنلا رس ع ملاب



 يفانلاو ؟بهذم لاطب الا ضرعت مازلالا

 انا "اتنين كاني هزمت هئبحلا

 عين ميه ذم متظفأن كلا اولاق مازلالا

 مملخاو سمَرْهَو نويذاع ط سوت ملف
 طسوتملا ثبثا ندو انغنم تقي رط
 همالكضئانت دقف طسوتملا راكنا 3

 انا اذه ىلع اوذازو همارع فلختو

 نوطتسوم ماضي” ةئباطلا "رشاَعَ ماب

 نءذاكبهذم تابثا يف كيلا جاتحي

 سيل عدم جزذو بد نم لكن امل
 تعنص لعفقي الو مق رط فرعب

 ةطاحالاف للا !ما لمعو لعن

 ةيفيكو كلالفالاو رككاوكلا ت

 لطع"ا اماؤ اهيف هدو فرصت
 لك اهلا ةلباقم يف صاخشالا ةعنضن

 وأ نوصوصخت موق لب بسنلا ىلع
 الع كلذب طي نامز لك يف داو
 كاع اطسوتم متين دقف لمع هل رست و

 رح ””ضفان“ دقف رشدلا سنج نم

 0 د اود ارو دك! وأ ممالك

 ةكرشلا امامبيلعأ كلرشلا مازلاب رخآ

 ةكرشلا ماو قلعت 'قرابلا لالا“

 وف لامشالا يف ةلدشلا ان ةرمارأ يف
 كل لاقالاو' لك" اعذلا ؟تاراثات تانثأ

 برلاب صاخلا عادبالا مثدنع ناف
 مث تايناحورلا عارتخا وه ىلاعت

 ايلا يولعلا ملاعلا روءأ ضي وفن
 كب رغوه تايناحور اب صاخلا لءفلاو

 يلغسلا ملا_هلا ضي وفت مث لكاجملا

 ناكر تحبو هلزعم ا اهلا

 ةروصلاو هل الاو :داملاو لعافلا نم لمعال
 غال بف ةدمالتلاّىلا لدعلا ضوفي و

 لك ايهلاوةهل |تايناحورلا نا اودقتعا
 ذاخاب لككل اةلب اقم يف مانضالااو باب را

 ديك 11 و

 هناو ىلاعت هللا ريغ كلذ عم ةناو لزي مل ىلاعت هلل رع نا ماا نظرا

 | مءىت> جينولبتاو* ىلاعت هلوق لثمن اره 0 ماو ضيا هتردق ريغ

 هذه لثمو ولا ترف رباصلاو م ن.ذهاجملا

 ملي ىلاعتهللا نا تئاذاو الع هسفنل ثدحا ىتح اًنيش لعب مل ىلأعت هللا نب
 ملعي ال رهذلا نم موي ناك ولف [نيقي اهب لهجلا هنع قنا دقفءايشالا نالا

 ا لهجلا تانثاو ةرورمض اذهنم دبالو هب لهجلا هل تاثدعف نوت م 0

 هل يضتةي هفصوو. صقتلاب يلا هبغصو هنال فالخ الب رفك ىلاعت هلل

 نعشودملا تاذص عيبج ءافتنا نم انمدق امملطاب اذهو دب الو ثودملا

 دك رهلا ىلاعت يع اهنيك هنع نيدضأا يفن سا نه اذه سلو يملاعت لعافلا

 اهالكالو (هدجا هيف نسال (عدوجوم 2 عيمج يفا نال نوكسااو

 كلذ ضعب هنع واو تافصلا نم. عون ضعب فوصولل تنث اذا. اماو

 مهلاهنع ىتارهملا كالذ لاثم هدضتاثا نم: ةرورمض انهه دب الف عوذلا

 رخا يشب ملعلا هنع ىناناو ٠يشب علا هل تبث اذا ناسنالا اماو لهجلاو

 دق اذاف ةيثلك يف اذكهو هل: ل اب هل لهجلا تابثا ةرورتذ بجو دقف

 مهلا ملغ ناك ول مظوق اماف مىجاحتتا داَسفا ينرظنلا تداولاف اذه هعص

 دين ربل نارتو ١ ايو لوقوبف كرش كلذ ناكل ىلاعت هللا ريغوهو لزي

 نااذه دعب نبا أم ىلع مزلي ال اذبف ع هللا ناكل هللا وه نآك وا موق اماو

 محل و هاسفن هن يق اغالا لجو زع هلا 0 ال انتا كالذ ةلهوهللا هاش

 ند موفي له موق انا هع نا دحال لحم الف ةردق الو الغ هضقت

 ف ماع 1 نم مهفي وا طقف ملاع هلوق نم مهفي يذلاك هللا لئاقلا لوق

 نا اكف:ءريغ للعلا ن اك ولالا كربشلا همزاي ال اذه خلا ضارتعاو هلوف ( )١

 دوجولا ةيجاو تاذ تابثا.يف كرشلا نال كرتشهمزاي الف اكفنم سبل اريغ ناك اذا

 | ودم هأ هينئيأف كلف يرعشالا هلوقبأ 3 اهبع كفن ال كلذْلا هةفض تابنا يف اماو

 كا ا؟7؟ب7ب7 7 >2. 0 حتت.

 ريغ
 هه

 داب ]| نصل هنآلا لح ميظع لوق هناف لعلا ثودحب لاق نم



 دي 0 و

 رمع ن؛ ماشه ناكو هللا وه لوقن الو ىلاعت هللا ريغ وه سلو قول ريغ

 ءايشالاب اناع لزي ملهللا ناب لوقلا قلطي ال ةلزتعملا خويش دحا يطوقلا

 هللا نا لوقي ناك ,رب نوحي كي نا لبق نوكي | معي ال هنال لاا طول لا |

 تناك اذا ءايشالا نوكتسس هنا ماع كرز مل ىلاعت
 ولخي ال اوناق مهناف ملع ىلاعت هلل د١ نوكي نأ ركنا نماماف #94 دمع وبا .ناق 9

 الف هزيغ زاك ناقأ وه وه نوكيروا هريغنوكي نأ نم لع ىلاعت هه نك وأ

 وه ناكنافد.ءاف وهف نأك ني رمالا ياو لزي موا اقولذع نكي نانمولحم |

 دساف اذهو اع للا هللا

 5 ارق قالك مث له ىلاعت هم سل نا يف مثوف سفن اما 34 دم وبا لاق 34

 هيلع ىلا نا ضرقا كتي ناذمنال لحيالو لطابف ل اذهل فلات انتو

 0 هللا ىلع ضرتعا دف هركلا ند الع هل هنا ىلع ىلاعت هللا - صن دقو

 هللا ءاش نا اهداسف مضو:سو اهلك ةدسافف انركذ يتلا مهتاضارتعا اماو
 يف تاضارتءالا هذه نال هب ريغان ةيعبجلا لوقا انداسفا ف ىلاعت

 ةويقودل[ عللاعتا هللا, ازن م يعفلا ]فل 1. عا ة اوهاوثاعا

 نب موج متحا 6 دمحوبا لاق 9“

 هوا ال ناكل لؤي

 باجاو ىلاهت هل هلل كي رشأ اذهف لزي م ماوجت

 ملاسن لاقو داحلا اذهو را مل هللاق هلل ره ناك ناو رغك

 م ىاعت هللا ملع ناك ول لاق ناب نعم

 هلاربغ هللا ء ناكن اف هريغ وهوا هللا وه نوكب نا ن
0 

 لاك وررقل هيل جلا زيلع اذيح هو 4وم

 نوحي نا ركنا ن

 َك همتهف لهف لع هناأ قمت هللا انلق اذا اوربا لوقنف هريغ وه ىلاعت هللا ىلع

 ناو متاحا ال متاق ناف ال ما هلل نرفع متهف ام ريغ ا دياز ءايش مملع اناوق
 0 مي 0 هِلَعوهو هللا ريغوه رخا ىنعم متنا معن متلف

 ماع ىلاعت , هلل

 ذاو هتردق ريغوه ىلاعت هلع نا -_ هسفلأ لص رداف وهنا لوقت الو ةسفنب

 هلعيو امام هلعتالا 3 ىلاعت هللا 5 دقو ىلا" هلل ريغ |هف اهريغوه

 م 2 0 أهم ناعم كلذ 4 نأ © صو 1 0 اذ هلعب ال ند اع

 هللا نا لوقا دا ل لاقو تافصأا ه4. ف اوعدا امر“ ب يفو

 هارداق ْل

 ير ىلا اوي رفق نايناحورلا ىلإ سس خخ سس
 قيرط وهو بايسالا بيسموبابرالا
 راصمالاب فلمؤال ديبم عرشو مجم

 راوكالاو راودالاب عيسأي الو ندملاو

 نومي زاع نم هاديه انيقلت نيو

 كلذ ىلع انفكعف نيحيظعلا سمرهو
 منيصعت ءاننلا رشاعم منناو نيغعاد

 لزني ةلاسرلاو يجول ناب مئلقو لاجرال
 ىلاعتو هناوهيس هللا دنع ند مولع

 يحولا 14 ةطساو ريغب وا ةطساوب

 اًرشب هللا مكب نا زوي لهو ال وا
 اذمالك< سنج نم كك 0 لهو

 زعم كارلا
 ةروصإ ما هتروهبأ ينام سيل

 نكد كامله لزأب ف و

 ريغلا ةروصب هروصت ىنعم امو رشنلا

 ما رخآ سابا سبلب و هتروص معلنا
 ناهربلا ام ُ هثقيقحو هعضو لدبتي

 ةروص يف ل سرلا ثاعبنازاوج ىلع لوا
 مهم عدم لك ىلع ليلو امو ريشدلا

 نوم دب ال ما ماوعد درجت ذخايفا

 ليلد
 صاوخ نه ما سوفنلا صاوخ نم وهفا
 هناهس يرايلا لمف ما ماسدالا

 هب ءاج يذلا باتكلا ٠١ ع ىلاعتو

 وصي فيكوىلاعت يرابلا مالكورفا
 م يفاحورلا مالك وه ما مالك هقح يف

 ريغ اهرك ١ ماكحالاو دودحلا هذه
 ناسنالا لقع حمسي فيكف ةلوقع»

 هعواطت فيكو هلقعي ال رما لوبق

 دينا مليم صخ دلت هيك
 لزن ال هللا ءاشولو هيلع لضفتب نا
 نيلوالاانئابا يف اذهبانعم ام ةكئالم
 اننوفكي انم نيلكتملا ناب هاهنا َتراجا
 امهاددح نيقب رطب لصفلا اذه باو>

 كالذ روظا ناو ٌدداعلل قراخ



 ةروتتسم ' اذلبللا" يف حاورالا“ نوه
 ةيلاغ دا->الا ماكحاو داسجالاب

 يف دادجالاو سول ةرهاظ اهلاوحاو

 ماكحاو حاورالاب ةررمم داعملا

 لقعلل ةَرهاظ احلاوحاو ةيلاَغ سوفنلا
 (مار لظبت دادجالا تناك ولف الاو

 ىلإ حاورالا دوعتو ةلصا ل وكضتو

  اضتالا ناك ام لوالا اهأَذِب
 ةدئاف' ةكراشملاب' ١ لمعلاو 'نادبالاب
 ىلع باقعلاو باوثلا ريدقل لطبلو
 عطاقلا ليلدلا نمو دابعلا لعف ىلع

 يف ةيناننالا سوفتلا نا كلذ ىلع
 اًقالخا تساك !ندبلاب اهاصتا لاع
 نكئاهين ةنكت*ت آيه ترا ةيناسفن
 ةلزلم تلنزن ابنا لقد نع تكتمل

 امريغ نع اهزيمت ىنلا ةمزاللا لوصفلا

 تائيلا تاتو يلا لطبل .!هالواو
 ىوقلا نم“ تاكراشب تاصح امنا

 اهدوجو روصت نا ثيحي ةينامسجلا

 ىوقلا كاتو هكراشملا كات عمالا

 اذاف ةيجاز٠ ماسجا يف الأ روتي نل
 ابعم الا روصتي نأ سوفنلا تناك
 روتي نأ كالو ةدصقملا ةنيعملا يو
 رشح نه دب الف ماسجالا عم الا
 تلاق مادجالاب داعملاو ماسجالا
 ةرضح ىلالسوللا يف انقب رط ةئباصلا

 ناف“ لوقعم انعرشو ةرهاظ سدقلا
 اودارا ال لوالا نامزلا نم انامذق

 لكيلا ةلباقم يف ساخن اولمع ةليبسولا
 اوعار تافاضاو بسأ ىلع ةيولعلا
 ثافوا ىلعو ةروص وأ زهوج اهيف

 ب رقي ن٠ يلع اوبجوا تاءيهو لاوحأو
 تخَخ ثامواعلا نم ابلباقي ام ىلا اهب
 اوب رقتف اميزعتو ءاعدو اًرخهتو اسابلو

*» 

 ةناَم هذبف يمركلاو عبسلا تاومعتلا لجو زع ينع هلعلو لوقلا اذه يف

 هللاو ةكمالم ةيناع اضيا مهلعلو شرعلا نيبو اننبب نالاو ذمءوي يف مارجا
 ءانعملعا وهو هرهاظ ىلع نقي قح هنا مطقنو ىلاعت انبر لاقاع لوقت ملءا
 لوسرنء ربخ اذه يف مسن الو ءيش يف !منم انساف تافارخلا اماو هدارءو

 اهب دارلا ىلع انل ليادال بويغ هذه لوقت انكآو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 هنمسإل قف ىلاعت هللا هلاق ام لكو#انب ر دنع نم لك هب انمآ* لوقن ادكل

 ناكمالا دح ىف ىلاعت هب انربخم نا لبق هلك وه لب لوقعلل افانم ءىش

 يذلا لال دق انفي اقح احاو راض لجو زع هب ربخا اذا ئاندن

 نوداقنملا ةكتالملا ثنو ةلمس شرعال نا أنيقي وصف #هلوح نمو شرعلا نولمحي

 ىلاعت لاق دقو هالوتاو هب موقا يا رءالا اذهل محا انا لوقت (5 ىلاعت هرءال

 كسلا لكتال لماحلا امو رمالاب نولزنتي مهناو*نورعأي ام نولعفي مهنا
 نا ضرالاو تاوهسلا كو هللا نا*ىلاعت هللا لاق لجو زع هللاوهف لكلل
 * هدعب نم دحا نماهكسما نا اتلاز نألو الوز:

 ع ملعاا يف مالكلا د

 هللا لع يف سانلا فاتخا مث العدل هن ا ىلاعت ربخاف*ةلعن هلزنا# لجو زعل لاق
 اماو ةقيقح ال زاهم وه اما لجو زعهّلل لعلا قالطا ةلزءملا روهمج لاقفىلاعت

 مارال ةئبشل | يات ثنا نانا ران اقول طل لآ هن اءانسم
 هللا دبع نب دمت وكلا نب ماشهو ناوفص نب مهج لاقف ءالوه فاخا

 قولؤم ثدءع وهو ىلاعت هللا ريغ وه ىلاعت هللا ع نا مهياحصاو ةريس نبا

 لها نم فئاوط تااقو هيلع منا رظانو مهم هانسلاج نم كلذ انمع“

 لاقو هللاربغ وه الو هللا وه سيلو لز مل قولفع ريغ ىلاعت هللا ملع ةنسلا

 هل لوق يف لاقو هللا ريغ وه الو هللا وه لاقي ال ةيلوق دحا يف يرعشالا

 فالخوهللا ريغ وه ىلاعت هللا اعنا هباعصا روهجوينالفابلا هياعةقفاو رخا
 ملع هباحصاو فالعلا ليلا وبا لاقو لزي مل قولخم ريغ كلذ عم هناو هللا

 وهو 1 / هللا مع تح سأ | لها نم فئاوط تااقو هللاوهو 0 / هللا

 ريغ



 اك 1

 ىلامت هللاب وب اناق, تايئرملا مهسلو تاعوعملا رعب ىلاعت هلا اولوقف ميلعىنعم

 معنا لاق اهناىملاعت هللا نال ممر تصوه لب ة ركن الو اذه نم عنيام ٠ قيفوتلا
 0 قيفوتلا ىلاعت هللا وهموم * ىلع ءيث لك ىلع هل قالطا اذهف ىراو

 لعف هنا ىوتسا شرعلا ىلع ىلاعت هل وق ىنعم نا وه ءاوتسسالا ىنءم يف عببارلا

 نا كاذ نيو “يش شرعلا دعب سيلف هيلا هقلخ ءابتنا وهو شرعلايف هلعف

 لعالا سودرفلاهلل اولأ اف لاقو تانجلا ركذ لسوديلع هللا ىلصدللا ل وسر

 شرعلا ءارو سيل هنا عصف نهحرلا شرع تألذ قوفوةنجلا ىلءاوةنجلا طع سوهناف

 كل نهو ال. الو ءالخ هفاخ سيل يذلا تاقولذلا مرج ةياهن هناو قاخ

 ةيرهدلا لوقب قل دقف ناكملاو ناهزلاو ةحاسملا نم ةياهن ملاعال نوكي نا

 ابل * ىلاعت هللا لاق ءاجنالا لع ىلع عقب ةغالا يف ءاوتسالاو مالسالا قرافو

 7 لاقو ريخلاو ةوقلاىلا هتنا الفيا* كامو لكنا ات ١ ,ىوتداورهدششا

 دعب “امسلا ىلا هنا هلعفو هةاذ نا يا* نا>د يهو هاهسأا ىلا ىوتسا مْ

 هبو قحلا وه اذهو قيفوتاا ىلاعت هللاب و هيلع 85 ام ىلع ضرالا بتر نا

 وهف ناككلا يف ثااثأا لوقأ١ هاف هادع | نالطب و هب ناهربلا ةعتعأ لوقت

 لها نم روهمجا لوقوهو الصا نأمز يف الو ناك» يف ال ىلاعت هللا نا
 ىلاعت هلوقلو هادعام لك نالطبا هريغ زوي ال يذلا وهو لوقت هبو ةنسلا

 ول ذا ناك٠ يف الملاهتهنا ةرورمذ بجوي اذهف* طبه ءيهث لكب هنا الا*

 0000 و تاهج نموا اناديح ند هب طمع ناككملا ناكل ناكملا يف ناك

 نا زوجيالف كش الب هيش ناككاو ةروك ذا ةيالا ”صنب ىلاعت يرابلا نع

 ملعب لقعلا يف لاحم اذ# هناكب اطبع وه نوكيو ناكم يف ءيش نوكي

 |..الا ناكم يف نوكي ال هناف اضياو قيفوتلا ىلاعت هللابو ةرو ريض هعانتما

 يف .لكشتي الو هاوس زومي ال يذلا اذه مسج ىف ًاضرعوإ امج ناك
 اضرعوا اهسج لجوزع هللا نوكي نا ىنتنا اذاو ةتبلا هريغ مثولاو لقعلا

 لم<و#*ىلاعتهلوق اماو دي أ: ىلاعت هللابو الصا ناك يف نوكي نا ىنتنا دقف
 هدارع ملعأ هللاو أنيق 4ب نموا قملا هلوقف* ةيناع "1 ! مموف كبر شرع

 مهنا فرع ىرخالا 1

 هلا نا ريغ ةلاوع 1

 قالخالاب اهنع تررطت مث ماسجالا

 تلصنن !ىتح ةَيَضرملا لاعالاو ةكلا

 لوزالاف ل والا اهملاع يلا تدعدف اهنع

 ةأشنلا وهدوعصلاو ىلوالا ةًأشنلا وه
 لاكلا باوتا

 ءانلل تامل 0 صافن ال
 فا . ملسستلا اذه متممل ست نيا نم
 ناهرب ياو تايناحورلا يش يدابملا

 ءامدق نم ريثك نع لقن دقو منها

 0 يف يراملا نا.هاكحلا

 هنااهنم ل والا يف مهن فالتخا يلع
 فالاتخاو ضرا واغأم وز ءارود وأ ران 1

 فالئ>او طيس وأ ةتيكرم نا 55

 تراص ىتج هريغوا' نايت هنأ نخب

 م نيب دمر سانا تابثا ىلا ةعاج

 لالظلاك اوناك مهنا لوقي نم مهن»

 ترا لوقي. نم مهنمو شسرعلا لو>

 يف ضفتلا ثيح ند ادوجو رخالا
 نم ادوجو لوالا وه ملاعلا اذه

 هبيلعو ملاعلا ثاذ يف حورلا ثيح

 دمش رون تادوجوملا لوا نا جرخ
 هصخش ناك اذاف مالسلاو ةالصلا هيلع
 ةزوبنلا صاختنالا ةلمخ نم رخالا وه

 حاورالا ةلبج نم لوالا وه هحورن
 نملختل ملاعلا اذه رسضح اهناو ةيناب رلا

 ةيعيبطلا راضوالاب ةسندلا حاورالا
 وه .ناك اذاو اهآدبم ىلآ اهديعذ

 وجو ةمعتلا ويف اضيا ,ولعملا وق ادبملا
 ٠ اولاق ميحرلا وهو ةمحرلا رهو يبعنلا

 بيكرتلايف لاكلانا انشثا اذا نو

 نا بجيف ليلحتلا» ةطاسلا يفال
 ال داسجالاو صاخشالاب داعملا نوكي

 ال لاك داعملاو عال سوفبلاب

 دادملاو أ دبملا نيب قر



 نم“ اذه اليوت هللا ةندا ده ناو
 هللا ةئسا دحن ناو قالا ةهج نم

 ءاينالافرمالا ةهج نما اذه اليدبت
 يف نوطسوتم مالسلاو ةالصلا مولع

 ارمالاو قلحلا ةنس ري رقن

 طسوتم نم فرشا رمالا طسوت قلخلا
 ةكئالملا“ نه لضففا ءايننالاف قلما

 تايناحورلا تراس ثيح بج اذهو
 تراصوقلخلا يف ناطسوتم ةيردالا

 فيس نيطسوتم ةيقلغا صاخشإلا
 يف لاكلاو فرشلا نا معي رءال
 ينام. ديلاوةطاسلا يف ال ييكرتلا

 ىلوا بارا ىلا هجوتلاو ٍناحورال ال

 مدل دوعحلاو .ءامسلا ىلإ هجوتلا 0

 حيبستلا 2 لضفا مالسلا هيلع

 لايكلا نا معيلو سيدقتلاو ليلهتلاو
 لك ايلا نييعت يف ال لاجرلا تابثا يف
 دوجو نورخالا مم مهناو لالظلاو

 لمعلا رخا ناو الضف نوقباسلا

 ةرمخغا .هل- نمل ةرطقلا ناو ةركفلا لوا

 نوكملاك نوكي ال هيديب قولخلا ناو

 قرعوف ىلاعتو هنا“ لاق هيفرحي

 يدي هتقاخ نم لءجا ال يلالجو
 ةئباصلا تلاق ناكف نك هل تلف نك
 اهللاعو تادوجوملا يداي تايناحوزرلا

 اثاذ فرش ثا يدابملاو :عامرالا دانس
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 ادا مرو

 هجردو ةبتر ىلعأو |دوجو قبساو

 تاصح يلا تادوجوملا

 داعملا مل اع اهملاع كلذكو اهبطسوتب
 ًادبملافلاكلا ملاع اهاعف لاك داعملاو
 عجرملاواهنع ردصملاو اهيلا داعملاو اهنم

 3 ظياو تاينامسملا فالخي اهيلا
 ىتخ اهملاع نم. تازن امنا حاورالا
 راضواي تخينوتف نادبالاب تلدتا

 رئاد نم

 اي ١1
 اي بربلللسلسلللببببب7ب7ارل بربر

 “يسن لظدقفهللا دودح دعتإ نهو*ىلاعت لاقف اد وروحه يجمل يف ىلاعت هلل

 الو ينمرا يوتسم اي لوقيف دحا وعدي ال هنا ىلع ةممج ةمالا نا اهيناثو

 بجو لجو زع هللا نع ىننام لكيلا هنا اهئلاثويوتسملا دبع هنبا ىحسإ

 هللا يمسي نا لح الو قوكسلا لات هللا نع يفنأ انال هدض هيلع موي نا

 الو ملا هنع ينننو انك اس يمسي نا زوجي الو ةكرملا هنع ىضننو اكرم
 اهتم الو اناظفي يجسإ نا زوجي الو مونلا هنع يفننو نا يحسإ نا زو

 اهي. تأي مل ةفص لك كاذكو ايةنسم هسنع هانحنالا يفنل يعسي نا الو

 ىلاعتو ىلاعتو هناعس هم هنع نايفنم جاج وعالاو ءاوتمالا كاذكف صن |

 ضارعالا ةلدج نمو ماسجالا تاغص نم كلذ لك نال كلذ نع هللا

 دساقلا لوقلا اذ-م لاق

 ءاوتس.سالا : قلع ىلاعت هنال.كالذ نع هللا ىلاعت لزي ل شرعلا نوكي نا

 اهسماخو رفتك اذهو لزي مل شرعلا ناكل لزي ملءاوتسالا ناكولف شرعلاب

 شرعلا. ىلا كالذ ةفاضال نكي مل جاجوعالا ين انه ءاوتسسالا ناكول هنا

 اميعنهنوعست ىلا اولاقف اوضرتعا ناف هل هجو ال [ةظبباف املك ناكلو قت

 مل تارمصبملاو تاعوملا نا اذه ىلع ؟يهزليف ثالذك لز مل هناو 55

 الا لجو زع هللا يعن ال اننال انمزلب ال اذه دي ًاتنىلاعت هللابو مل اناق لزت

 نه مزاي هناا عبارو ضارعالا ع نع ىلاعت دق هلااو

 لزيمل هنا كلذب انلقف روصبلا عيا ىلاعت هللا لاق .لوقنف هسفن ةب يجامع

 أم ىلع ديزافرمعبب الو مع ال لوقن الو وه 5 هتاذب ريصبلا ميعسأا وهو

 اريصب تاعوم“ال انعيع“ لزي ل ىلاعت هنأ لوقن نمنو ميش صنلا هب يا
 لكب ملاع هنا هلكاذه ينعمو تاعومتداا معسيو تايئرملا ىري تارصبلاب

 ال يذلا لعلا ىنعم هلك اذهو*ىراو ععما 7 يننا*ىللاعت لاق م كلذ

 هتقيقح ىلع نوكيسس هنا نوكي ام ملعي نكل لزت ملتاءولعمل اً دوجو يضتقب
 ةدهاشمو [سح هدجن اذهو ناك دق اك ناك دق اماعيو وهاك وه ام ريد

 اذكه سيلودعب معي مهتو موتوعت ابلهز نا لن فابن هلل ايف انال ةرورضو ظ

 وه ريصب عيع ين««نذاف انل اولاق نفذ شرعلاب طبتر ءهنالءاو ةسالا يف ره و

 هيسصسشملال

 ىدم



 1 دو

 افلنال ةرورض طقف هب ةطاحالاو كالذل رؤبدتلا وه اما مهعبار وه الا ةثالث

 اذه بجوب مزلي هنال أطخ ناكم لك يف ملوق نأف اضياو كالذ ادعم
 هللا ىلاعت هللا هيف نك امالا يف ام نوكي ناو اهاك نكآمالا المي هنا لوقلا
 ناكملا ين نكمتملا نوك فالخب اهيف وه اولاق ناذ » لاعم اذهو كلذ نع

 مهما قالطا زوجي ال هناائاق دقو ليلد هيلع موق الو لقعي الاذه مه ليق

 ذئليح يردنو هدنع فقيف صن هب يق أي نا الا ةغللا يف هعوضوم ريغ لع

 زوجالف انركذ دقام مص دق ذا الف الاو رخالا ىنعملا كلذ ىلا لوقنم هنا

 هنال هريغالو ليوأت ىلعال ناكم لك يف ىلاعت هللا ناب لوقلا قلظي نا

 ناكملك يف انعم ىلاعت هناب لوقلا قلطي نك ةنكمالا يف ىلاعت هناب

 نونااوه يذلا ر يملا ةلص نموه امنا ناكم لك يف ذئايح انلوق نوكيو

 نوكيف هب صاخلا يناحورلا ىلا ابرقت

 بسمو بابرآلا بر ىلا“ ابرقت
 مث و هئحاح يذقي ىتح بابسالا

 نم هوامحا ام ليصفت ين أيسو 3ع

 نا اهباكا رك ذنع لكايحلا رما
 ناب [ننلتا# كرات | ىلاعت “نبا

 تايناحورلا ةبايا نع متاز نالا اولاق
 متكرتو !تبلك ايه ةباين ىلا ةفرمملا
 لك ايلا ناف ةفرنصلا ٌةويدلا بهذ

 لك ايه صامت الاو نويناحورلا صاختا

 ٍيفاحور لكك مننا مك ريغ نيينابرلا
 ةكراشتال صاخ لقفدل اصاخ الكيد
 اسر اصاخنا تدثأ نو هريغ هيف

 يف مهصاختاو مهعاضوا عقب اهارك

 يف منه يناحورلا نوكلا لك ةلباقم
 مهنم صاختالاو امله يناحورلا ةلباقم

 مهتاكرحو ان. لكايشلا ةلباق» يف
 بك اوكلا عيمح تاك رح ةلباق« يف
 تاكرح ةاغارم معئارثو كالفالاو

0 

 ةردقم لدعلا نازيع ةنوزوم يواعم

 وهدهلوق ينعم وه اذهو ىلاعت هللا نع هب ري ام ال انعم ف ناذللا فاالاو

 ناكم يف ىلاعت هللا ناىملا موق بهذو تنيك اهيا ركمم وهو اوناك امنا مهعم
 هلوقب ءالكوه تحاو قرف الو امن | انركذ اه دسفي اذه ,طوقو ناكم نود
 * ىوتسا شزرملا ُّط نما + ىلاعت

 ةعبرا تالي وأت ةبالا هذه يف نول“ملا لوأت دقو 6# دمحوبا لاق 94
 هيل هاك دامو |( ةلزةمملا هتلاق رخآألاو هداشف هللا لوح انبا دقو ةمسسجلا لوق اهدحأ
 ةجروهيس# تقلل المثل سانلا قارعلا ىعرشب ىوتد.سا دق“: اودشإاو ىلوتسا ها نا

 هاللي سالاب ىلواشرعلا ناك ا كلذ ناكولهنالدسافاذهو 6 دمح وبالاف

 هنالىوتسا ضرالا ىلع نمرلا لوقن نا انا زاجو تاقولخلا رئاس نم هيلع

 لوقلا اذه راصف دحا هل.ةي ال اذهو قاخ ام لك ىلعو اهيلع لوتسم ىلاعت

 هاوئسالا نا بالك نب باعصا ضعب لاقو طقسفليلد الب ةدرجم ىوعد

 نوفظلاب ةطينئسم الو ةلظملا .ءارالاب
 تالوقءملا ىلع !هتقباط نا ةبذاكلا

 انةفاوت تاسوسملابامجعقاو ناوانقباطت

 يالا نيدلا نا ىعدن نحنو فيك
 تردقل انئاكلاو :لوالا دوجوالا وه

 مدقالا فن ةب ريدقتلا مشانملا ناو هلع

 ةيعيبطلا ئادلاو ةيقلطا كلاسملا مث

 يف ناعنس ىلادغن هللو ايلا تهجوت

 مالفا ”ةيرمالا “ةننللاو“ هرغاو“ هقلخ
 علطا دقو ةيقلخلا ةنسلا نم قبساو

 نيتثسلا يلع رشبلا نم هدابع صاوخ

 جاجوعالا ىف هأنعمو تاذ ةفضص

 مل ىلاعت هنا اهدحا هوجوا داسفلا ةياغ يف لوقلا اذهو 26 دمموبا لاف 94

 نالهسفن هب مسي ملا ىلاعت هللا مسي نا دحال لمي الو أباودس* ةسفن 2
 دح دقو قحلا نع لام يا هللا دودح هئارسا يف دحلا دف كلذ لغف نه



 هده تايناخورال نيا نث سانا

 ةجردلا هذنه ىلا نواصي فيكو ةلزاملا

 لكو موهوف هنورك ذي ام لكو فيك
 نايم ازور بصل كونا جيف لك نو ام

 لاك نه تايناورلا نع حي ام لكو

 ممرايتخا ذوفنو مهت١دنو ميلك
 ءايبنالا كللذب انربخإاماف مهتعاطتسأو

 ىلا اندشرا"ليلد يافالاو نيللسرالاو

 لدعدن ملو مدهاشن مل نحتو كاذ

 مطاوحاو مهتافد ىلع اعنا نم لعفب
 نودصختم نويناحورلا ةئباصلا تلاق

 يركشااولحز لش« ةبولعلا لكيم اب
 دراطعو ةرهزلاو سمشلاو خي رملاو

 تءاذابالاك تاراينلاب هرفهو نصتلاو

 ثدحيام لكو اهيلاةمشنلاب صاؤتالاو

 ثداوحلا نه ضرعب وتادوجوملا نم
 ناثإاو بابسالا هه, تايبسم .اهلكف
 هذه ىلع ضيفيف تايولعلا هذه

 تافيرصت تايناحورلا نه تايواغلا

 ماظنلاو ريما تاهج ىلا ثاكب رحتو

 ١ تابيكرئاطاصتاواهتاكرحنم لصخيو
 يف ثدهجيو ملاعلا اذه يف تافيلانو
 موف: تابسانمو لاوخا تايكوملا

 امهتابسم لككلاو :لوالا: بابنالا
 نوينامسلاو ي سلا يواسإال بيشملاو

 ةيلفسلا .١ صاختالاب . ضروصخا“
 ضخشتملا ريغ لثع لفكر صفا
 مهامنا يف صاخختالا ىلع, بجي امناو

 تايئاحورلا راث ١ هافتفا مهتاكر حو

 لاوجا يعازي ىح امتاكرحو اهلاعفا يف
 انامز ابكالفا تاكرحو لكاايملا

 اًروخي و اسابلو ”ةئيهو اًرهوجوأت اكمو
 ةصاخ ةجاحو ءاعدو ًايغو ايزعتو

 لكبملا ىلا رق نوكيف لكيم لكب

 ىوجن نم نوكي اه ىلاعت هلوقو 5 هيلا برقا نودي رولا ليح نمبهيلا

 دو 1١ 2

 كلذب اهدجو دحا هللا وه لفهلوغل صيصخم ريخلا اذه ينو كلذ ريغو]علاو

 ةقنم ين انيق :لاوقلا نكت قالا وه ا ىلإمي هلا نع زي جنيب اهلل #» لو

 ان مهيلع ةح ريخلا اذه نا روظذ قد ىلاعت هنع ريخ اهلا ىنع نمحزلا

 نم 7ين' هنم هسبف سيل |مف ريكا اذهب سنحي نأ. لطإبلابحعا نيف ياو
 هللاوه: لق ةءارق ناسحتسا نم هيف درو. يذلا لا يف ةيصعيو هفلاخ

 لوقعلا لها بوهتلف ئاضفلا هذهلف .ىرخا ةروس عم ةمكر لك يف دحا

 ال [هوج يف ضرع لع ةعقاو ةغالا ين يف اماف م نوقلطي يتلا ةفصلااماو

 *«نوفصي اعةزعلا بر كبر نايس + ىلاعت لاق دقو اللصا كلذ ريغ ىلع

 روك ذملا ثيدحلاب هوه ند هيوك لطيف ةلج تافصلا قالطا ىلاعت ركناف ْ

 اهفالطاب تأيبمل ثيح تافصلا ةظفل قالطا نم لحال امكلذب لهتسيل

 ىلع مراصتقا نم ثوعااوب فلسا نع رثا الو ةلصا عاجا الو صن هيف

 هذه نوب قرف الو تاممو توعن اهناب لوقلا نم مهعنمو تافصلا ةظفل

 عامجا ف الو صن يف الو ىنءم يف الو ةغل يف ال ظافلالا

 ءاودسالاو ناكملا يف .لوقلا

 ناكم لك يف ىلاعتو هناس هللا نا ىلا ةلزتعملا تبهذ 6 دمع وبا لاق 9“
 هلوقو*مهعباز وهبالا ةثالث ىوجن نم نوكي ام * ىلاعت هللا لوقب اوحتحاو

 ينم هيلا برقا نّنو*ىلاعت هلوقو*ديرولا ليح نم هيلا برقا ننو* ىلاعت

 * نورصعبت ال نكلو

 هلبنم عنءمل ام هرهاظ ىلع هلمح ٍبمي ىلاعت هللا لوق 6 دمعوبا لاق 94
 ناكرات" لك نإ, اِلَع دقو صح :ةرورمك وا عامجا وا رخآ صن هرهاظ ىلع

 ناككا وا ناككا لكشب لكشتهوهل *ىلامو ناكل كللذل لغاش هناف ناكم يف
 ناكميف ناك ام نا:انلعو ةرورمضنئرءالا دحا نم دب الوداكشب لكشتم

 هناكم يف ةيهانتم سمج وا تس تاهج وذ وهو هناكه يقانثب هانتم هناف

 برقا نو ىلاعت هلوق نا انلع انركذ ام مص الف مسجلا تافص اءاكمذهو



-- 

 يو

 ةعدب يف لب هداقتعا الو تافصلا ظفلب لوقلا زوجي الف انقدصا ةظفللا

 |هبهللا لزنا ام مكأواباو متنا اهومتيم# ةامساالا يشنا#ىلاعت هللا لاق ةركتم
 *«ىدحلا وهب رنم مث ؛أجلقل وسفنالا ىوهمتامونظلاالا نوعيتيفا ناطلس نم

 نع هوارظنو ماشهو ةلزتمملا تافصلا طفل عرتخا امناو # دمت وبا: لاق

 كلم ريغ اوكلس مالكلا باعصا نم موق مهليه د كالسو ةضفارلا هاسكر

 نمو*ليكولا منو هللا انبسحو ةودق الو ةوسا مدهيف سبل اصلا فاسلا

 ةءالايرخ م نم ةظفالا هذهقاطااع رو*هسفن ٍِظ ذقن أذ ةنكك بدفع

 قحلا امئاؤملاه ةلذو لضاف نم ةلهو يهف !ميف رظنلا ققحي ملنم ءاهقفلا نم

 كالذك لسو هيلع هللا ىلصهلوسز نع رند قرف طرز ريل ماا اكل 8
 ناف ةعدب ةثدعم لكو لالضف اذه ادع امو هيلع اهلك ةمالا عامجا مص وا

 قرع نغ بهو نإ هللا دبع قيرط نم هانيور يذلا ثيدحلاب اوضرتعا

 نمرلا دبع نإ دم  ءاجرلا يلا نع لاله يبان

 وه ولأ هي ناك يذلا لجرلا يف امنع هللا يضر ةشكاع نع ةرمع هما نع

 ملسوهيع هللا ىلص هللا لوسز ناو ىرخا لولا مم ةعكر ََك يف دءا هلل

 ه.بيلع هريخاف اهبحا اناف نوحرلا ةفص يف لاقف كالذ نع ل اك نا م

 : كيعس ع نع تزايطلا نبا

 أهم ةرفنا ةظفللا هذهنا قيفوتلا ىلاعت هللا ,و باوجلاف هبحي هللا نا “

 لينح نب دمعاو ىحي طيلققلاب هركذ دقيوفلاب سيلو لاله يبا" نب دعس

 ال دحاو ربخ هنال ملوصا ىلع غوسإ ال اذهب انموصخ جاهتحا ناذ اضياو

 لوق انركنا امنا اننال انلوقل اًقلافع ناك اا مص ولف أضياو لعلا مدنع بجوي

 معلا ىلع كلذل قطاف هتاذ تافص نم ةفتشم ىلاعت هللا ءايننا زل اق اره

 اصب وا [مهشو ةذارا قاطا نم ىلعو تافص اهنا مالكلاو ةوقلاو ةردقلاو

 قاطاو ةايحو

 دحا هللا وه لق نا هيف اغاو الضا اذه نم ءيش ةريغ يف الو زوكذملا

 م-يلع ةحو موف فاللخ وه لب نأ اذه ركشن 1و قمخرلا ةفص ةصاخ

 مالكلا نودو نارقلا رئاس نود كاذب دخا هللا وه لق نوصخي ال منال

 ( ين - لصفلا) "| «*

 1 دما ِف سلو راكنالا ةياغ هانركنا يذلا اذهف تافصاوا

 نم ماونو /

 امئاو هيلع حدمي فيك يهششملاىلا لع
 يغتشملا ني زأ نا حدملا لك حدملا

 نا نيبتف ىوملا نع سفنلا ىعنف
 رايثخا نضره لضفا رشبلا رايتخا
 نا لوقن يناثلا اماو تايناحورلا

 سنج نم سل ةنا اهم *ايبنالا رايتخا

 هجوتم وهف هجو نم رثشإلا رايتخا
 ماظنهب يذلا حالصلا ىلع روصقم ىلا
 مالا ' نع رداص لكلا ماوقؤ ملاعلا
 هلا فر لاب عالاد املا« اج

 مهتجردو لب داسفلا ىلا ليم مهتارايتخا
 يبلاعلاناف مافوالا ىلا ردبب 1: قوف

 ثيحنملفاسلا لجالا رما ديري ال
 ماظنل راتخي ام راتخي امنا لب لفاس وه

 نمضتي مث يثزا نم ىلعا رءاو ينك
 عبت يقرا : يف ماظن لوصخ كاذ
 ار الاو اسما دعو ووطن
 هزايتخا 'يف ىلاعت هللا ةندأ ةهجن ىلع
 ىلاعت هتئيشم نال تانئاكلل هتئيشمو
 ةلاعم ريغ لكلا ماظنب ةقلعتم ةيلك

 اكل اذنه راتخا امنا لاقي٠ال ىّتح ةلعب

 هلع ءيش لكلف اذكل اذه لمف اغعاو
 الادب ري ال لب ىلاعت هعنصا ةلعالو

 هنكل ليلعتب سي ضيا كلذو لعام
 قلقعت' نأ مم ىلعا هتدارا نا :ناي

 كلذ ناك اللاو امنوذ ةلعل 2 ئّشإ

 قئاختو دب رب الع هل الما ءيشلا
 ىلع لوم نوكي ال ثالواغملاو للعلا
 ” يشد الطعم نوكي ال هرابتحاف يش

 ةتوج نم ثوعبملا لوسرلا رايتخاو

 تونيهرعا نا جك هرايتخا نعببوني

 ةاللذ هبر لبس كالسيف هرعأ ن

 لاح ماظن ةرايلخا ةيضق نم جرخي م
 ءافيش' هيف ةئاولا فامؤ



 رايئ>ا فالخي داسفلا ةبئاشو رشلا

 رشلاو ريا يف رط نون ددرتمه هناف رثدلا

 الاو ضعبلا ق> يف هللا ةمحر الولو
 بناجىلا عزني ناك مجرايت+أ عضون
 بضغلاوةوهشلا تناك ذادأفلاو رشلا

 اههبناج ىلا مهنا رجي مههف, ةزوكرملا
 مهرايتخا عزانيالف تايناحورلا اماو

 بلطو ىلاعت هللا هجو ىلا هجوتلل الا
 لك مج الذ لكرم +٠ لاما ”هاضر
 ام هيلع رذعتي ال هلاح اذه رايتخ

 دارملا دجو رائخاو دارا

 هلا كلذ رايتخا لكو راتخلا لصصو

 داراا دجوي, الف هراَتجي ام هيلع رذعف

 ءافنللا تباجا را_خلا لصحي الو

 رشبلا ساج نعةباين امهدحا نيباوحي
 ةالصلا هيلع ءايبنالا نعةياين يفاشلاو
 راينخا اولاق ( لوالا ) اما مالسلاو
 دحأ ىلع اًرودقم ناك اذا تايناحورلا

 هعضو يف ناك !رودمت نيفرطلا

 رايتختاو زبجلا يف فرش الو اروبي
 رشلاو ريخلا فرط. نيب ددرت رشبلا
 نمو نمحرلا تايا ىري بناج نم
 ليف ناطيشلا سواسو مم فرط

 رمال لاغتما ىلا

 ىلا .ةقيدلا الابره ام للك
 اميطو اعوظ رفا اذاف. ىوهلا عابتنا

 راتخاو' ىلاعتو هنامس ةلل| .ةينادحاوب

 راصو هتعاط اك اوزيدح ريغ نم

 هراتخي ١

 قحلا ةوعد ةرات هب

 اًروبجم نيفرطلا نيب ددرأملا هرايتخا

 هتهج نم رايتخاب ىلاعت هرمأ نيب

 رايتخالا اذه راص رابحا ريغ نم
 روبجملا زايتخالا .نم ,فرششاو لضفا

 ايع عونملا اسك هلمف هركملاك ةرطف
 الف هل ةوبش ال نمو اربد بجمال

0 
 كلذ نعهللا ىلاعت ملاعلا ماسجا عاف ال طقف العلا يف اًراث ١ لعاف ره
 اذهو نيلعاف 0 نوعمو ةلعاف هنوعتا 1 كتاف ذ اولاق ناف ٠ 51 !ولع

 ائاهيبشتلا نال اهيبشت كلذ بجويال ٠ قيفوتلا ىلاعت هللابو مل انلق هيشآ

 يشامنا ةيعمتلا هذهو ءامسالاب ال نيببتشملا الك يف دوجوملا ىنعملاب نوكي

 وارارطضاب وا رايتخاب كرهت* نم لعافلا نال طقفة ةرابعلا يف كارتشا

 لكف كلذك رارظضا وا ريعتوا زارتخاب ناك وادي رءوا كاش وا فراع

 ضارعاو هكرحت 31 وذف كرم لكو ريع وذو كرحتشم ام لعاف

 أماوةرو ريض لعافلف لعفنم لكو لعفنم وهف كرحتم لكف تالاعفنا رئامغلا

 فالت>ا اذبف ريعتب الو ةكرحب ال عارتخاو رارتخاب لعافف ىلاعت يرابلا

 سيل مسجلاو امنت نسل ضرملا:كللذكو ٠ قيفوتلا ىلاعت هللابو ءابتشا ال

 نابجوي آل. ناكتسلا ناذهف ضرع الو اعد>- سل ىلاعت يرابلاو اضرع

 تانثاب نوكي امنا هايتشالا نكل فالتتخالا نيع اذه لب الصا اهابتشا

 نوكي نا بجول اهابتشا انركذ ام بجوا ولو اهنشا هب نويباشملا يف ىنعم

 يف ضرعلا هبسشا نوكي ناو اضرع سبل هنال ةيمسجلا يف مسجلا هبشا
 امل ًاضرع ال اضرع مسح ال [وسدح نوكي ناكف [عسج لسن هنال ةيضرعلا

 قيفوتلا ىلاعت هللابو الصا هابتشالا بحي ال يفنلاب نا مسعف: لاحم اذهو

 ًأاهيتشمسيلف ماسجالاك ال ممدج ىلاعت هللا نا لاق نمو#كدمع وبا لاف 6

 نءاماو هسفن هب منسي مل ا لجو زع هامس ذا ىلاهت هللا ءاهسا يف دحلا هنكل

 كلذ م هبشمو ىلا هلام ا يف دملم وهف ماسجالاك ىلاعت هنا لاق

 اللاحف لجو رع ىلاعت هلل تافصلا .ظفا قالطا اماو 6# دممح وبا لاق

 ىلع الو تاذصلا ةلغفل لع لزنملا همالك يف طق صني ل ىلاعت هللانال زوجي

 وا ةدص ىلاعت هل 5 ناب سو هيلع هللا ىل» يب :اا نع ظفح الو ةفصلا ظفا

 نعالو مَهَنَع هللا يذر ةناعصلا نم دحا نع كالذ ظف ءاج الو معن تاغ

 اذكه ناك نمو نيعباتاا ىعبات را.خ نم دحا نع الو ماما راب نه دعلا

 هذه كر: ىلع نت ذق عامجالا نا اناف ولو هب قلهني نا دحال ل<.الف

 ةلفللا



 مسسسسما

 ديا 15 و

 يح وري دقو ميلع ين انلق متماسجالاك ال هنا لوقن ذئنيح انكو كلذب
 رك ذا أم لعا بجو ناه هربلاو اهب  هاجأ 5 صنلاف ' يش ةلغفا اماو قرف اللو

 هلوقب اوّتحاو رون ىلاعتهنا مهنم ةفئاط تن 07 ىلاعت هللا 0 نا اذه دعب

 * ضرالاو تاوعتلا رون هللا * ىلاعت

 اماو امج نوكي نا اما نيهجو دحا نءرونلاولخي الو دمع وبا لاق 96
 الو ًامدج سبل ىلاعت هنا ناهربلا ماق دقف ناك امهياو اضرع نوكي نا

 ريوتب هللاىدهدانعم اهاف*ضرالاو تاوعسلا روزهللا*ىلاعت هلوق اماواضرع

 رع هللا نأ كلذ ناهربو:ضرالاو تاوعشلا, يف ىلاعت هللا رون ىلا سوفنلا

 رونأ اهنا ىلع رءالا ناك ولف هل رون هناربخا أم ةلمج يفضرالا لخدا لجو

 مالا اني أر الف ةئبلا راهت وا ليل نم ةعاس هابضاا .ابخ. امل دوهعملا مىضملا
 هونظ ام فالخب هنا انلع كلذ فالخي

 نملوقو مسجهنأب لأ هانافعو نم لوق لطربو »6 دمع وبا لاق 9“

 وذف .كرهتم لك نا بجوت ةرورمغلا نا كلذ نع هللا ىلاعت ةكري هفصو

 روصتملا يفةروصلاو ةفاضالا باب ند اذهو اهب كرمت ةكرملا ناو ةكرح
 لكو اروصتم رّوصم لك ناك ولف «ةفاضالا باب نم اضيا اذهو روصتمل

 الخ امف هانلطبا دق اذ_هو اهل لئاوا ال لاعفا دوجو بجول اكرم كرم

 ارم( دوجو ةرورضإ ب حوف انايا: مدر انو اذا .ىلاهت مهأ: نوعي انباثيك نم
 كرعم ىلاهت يراباا وهو دب الو ةرورض 00 ا روصمو كر كندا

 لكو ةروص دذ وهف مج لكو وه الا هلا ال تاروصملا روصمو تاكردتمل

 اكتم الو ا مسج سيل ىلاعت هنا ممصف ةيف لوم ضرع وذ ووف ةكرح يذ
 نامزةدملاو ةدمنوكسااو ةكرحلا نا انمدق دقفاضياو ٠ قيفوتلا ىلاعت هللابو

 كلذكو ةثدمم ةكراف ثدمس نامزلا نا اناتك نم الخ اهف انيب دقو

 اثر يذتقي مروع هقحل وا ذا ثدسحلا هقمأب ال ىلاعت يرابلاو نوكساا

 يف اًراث ١ لءفي امنا مسجلا ناف انضياو نك اس الو كرحتم ريغ ىلاعت يرابلاف

 | اما ةمسحلا لوق ىلع ىلاعت نذا يرابلاف ماسجالا لعفي الو طقف مسجلا

 اهتاي ولءاهتايئزجو اهتايلك اهتاسوسحو
 اونيعو اهريداقم اوفرعف تايلفسو
 هانركذ ام لكو اهريباعمو اهني زاوم
 مه ةلداح يعف ةيناساالا ىوقلا نم

 بناج نع اهلك ةفرصنم مهيف ةيكسع
 ةعدتسم سدقلا بناج ىلا رورغلا

 لكناك ين> اهيف قحلا رون قورشل
 ةيناسفنلاو ةينادسإلا ىوقلا نم ٌةوق

 هيلا هجو ام ظفخب لكو يناحور كلم
 هدسج عومجو لب هل 2 ام رائتساو

 تايناحورلا نمنيملاعلار ثا عمج هسفنو

 اههدحا ني رما ةداب زو تاينامسجلاو
 بيكرتلا: ةدئاف نم هل لصح ام
 لاو ركسلا لاثم نمهانبب 5 بدترغلاو
 راونالا نم رشا ام يفاغلاو

 مارك او ةاجانمو ماهلاواي>و ةيسدقلا

 ةعيفرلا ةجردلا هذه ىاحورال نياف

 لب دوجوملا لايكلاو دومحلا ماقملاو

 اذه اهلك" تايناحورلل نيا نمو
 ناسنالا عون صخ يذلا بيكرألا

 ىلع ةغلابلا ةوقلا نم

 مارحالا ففي زصنو ماسجالا كي رب
 «يشل تنث ام ناف فرش يضئقي نسيلف
 افرع :ةرئابقوب مل هلثم هدضا تنثو

 دق نيطايشلاو نجلا نا مولعملا نمو

 ةردقلاو ةخلابلا ةوقلا نم مهل تنث
 تادوجوملا نم ريغك زخيعي اه ةلماشلا

 ًاقرش بجوب امكللذ سيلو ثاذ نع
 لكل امتسا يف فرشلا امناو ًالاكو
 تردفو هب ترماو هلت قلخ اهف ةوف

 امل تايناحورلا ةئباصلا تلاف هيلع

 ةهحومم صالا نم ةرداص تاراوقخا

 ملاملا .ماظن نع ةروصقم ريملا ىلا.
 ةبئاش ةئبلآ اهب وشي ال لككلا ماوفو

 هيلع َق

 4 اوةلعت امو هل



 تطبه ٌتركذلا ملاع يف لوالاو ديلا

 تارك ذم ىلا تجاتحاف نايسنلالاعهولا
 تناك ام ىلا تاديعم تدسن دفامل

 عفات يركّذلا ناف رك ٌذو+ تأ دتبادف

 ىنغنلا مث هللا ماياب مركذو+نينمؤملا
 ةيناسج ال ةيلقع ىوق ةينانالا
 ةحادتجال ةْياَوَر ةيانلقت تالاكو
 ىلا اهتجاح بجي اهل ام اهاوف نفث

 نصتخت يتلا ةوقلا او ندبلا ريبدت
 طبنتس ناكلذو يلمعلا لقعلا مساب

 لعفي الو لعفي نا بجي اهف بجاولا
 ىلا .اهتجاح تست امل ام اهاوق نمو
 امناو لمفلاب ..القغ اهرهوج ليكت
 ريغ جرخمب لعفلا ىلا ةوقلا نه جرخي
 هوق اهل نوكي نا بف ةلاحمال اهئاذ
 ينح اينالوره القع ىمست ةيدادقتسا

 نم اهحرخي هب ام اهريغ نم لبقي
 جورخ لواف لاككللا ىلا دادعتمالا

 ن« ىرخا ةوق لوصح لعفلا ىلا اهل
 راضحت“ ادنع اهلل صحي رولا بهأو

 اهب ايتن لوالا ' ”تالوقعملا
 وا ركفلاب اما يقاونلا باستكال

 ىلا اليف اللف جردتيف- سدحلاب
 لرقم اهيلع ردق ام امل ل محي نأ

 ىلا دادعتسا .سفن لكلو ثالوقعملا

 ام دع لقع لكلو هادعتي ال اه دح

 هل ردقملا هلاك ىلا غابيف هاطختب ال

 الو. هيف .ةزوكرملا هتوف ىلع رضتقي و
 سوفنلا نيبداضتلادوجو انه اه نيب

 امناو اهيف بترتلا بوجوو لوقعلاو

 بتارءو .لوقعلا
 فترواسرملاو ءاسدنالا سوفنلا
 تادوجوملا ىلع اوملطا قضريذلا

 رنداقم فرعي

 [| اهتالوقعم اهتايناسجو اهتايناحورابلك

 هيك 1و

 نا ممل كلذ نم اوعنم ناف العاف اعرتخم اهماج [ذل'رم هل نا مهمزل هولاق

 دجو فيك هلك اذا ًاعماجالو قل رمال يل الا نملاعلايف امل اوبجوي ال
 يذلا وه اذه مل ليق فلم ريغ مسج وه اولاق ناف ةرورض املاوم يضتقي

 « يش انلوق ندب قرف ال اولاق ناف ةتبلاسفنلا ف لكشتي الو اقح لقعي ال

 اضياونوطكت اهبيتلا ةغللا ىلع ةبذاكى وعد هذه مل ليق مسج انلوق نيبو

 ضرعلا ناكل دحاو ىنهمي مسألاو ٠يثلا ناك وأ هنا ةقيقحلا نال لطاب وهف

 «يثاناوق نيب قرف ال هنا يه ةقيقملاو نوعتي لطاب اذهو * يش هنال امج

 دحاو ىنعم لع ةفدارتم ءاهسا اهلك هذبف تبثمو ةقيقحو قحو دوجوم انلوقو

 قدح كلذب 2 نا ند رثكا ةفص ىضتشي معسأ أهنم سدلو فلتخي ال

 قيمتلا ضب رعلالي وطلا نع ةزابع ةفللا يف اهناف مسج ةظفل اماودي زمالو
 نومي وماماو ءاروو تحتو قوف يف يتلا تساا تاوجلا يذ ةمسقال لمتحا

 ةفالايف ءامسالا هذه مكح اذه قوفلا يو اهنم ةدحاو مدع امب رو لاهشو
 ةغالا يف اهعوضوم ريغ لع انئاقن مقوي نا دارا نفاهنم ءاممالا هذهيتلا

 ناداراو اق لطابلاو الطاب قا يمسي نا دارا نكاوهو حاقو نونم وهف
 منا لقتب صني أينا الا فذسااو لهجلا ةياغ اذهو ابشخ بهذلا يحسب

 رظانم لك مزلإ امناوالف :الاو هدنع فقويف رخ !ىنعم ىلا هعوضوم نع اهنم

 مالا اهيلع مب يت يناعملا ققحي نا اهب فني رهتلا وا قئاقحلا ةفرعم كب ري

 اهتاعوضوم نءاهباقو هايشالا جزم اهاو بجاولاب اهنع وا أب دعب ربخي مم

 نافمهسفناو موقعا نينباغلا لاهجلا ءاخولا ةيئاط فوسلا لف اذهف ةغللا يف

 ءايلعلاك ال .ميلعو ءايحالاك ال يح لجو زع هللا نا. نولوقل مكتاانل اولاق
 ماسجالاك الممدجهناب لوقلا متمنم لف ءايشالاك ال“ ينو نب رداقلاك الرداقو

 ريدقو يحةئاب يلاعت هتيمستب دراولا صنلا الوا*قيفوتلا ىلاعت هللاب و مل لق

 تأي لو ضرف' صنلا دنع فوقولا نكل كلذ نم ٠يشب هانيعم | ميلعو

 مازال نال هقيجتمتب ناهربلا ماف الو امسج ىلاعت هتيمستب صن

 لوقلا انيلع بجول مسج ىلاعت هتيم دأب ضن اناتا ولو ىلاعت/:كلذيهتي < نم

 كلذب



 و3؛ 6١

 يفىلاعت هللا ءاشنا انه نم يدين ننو لجو زع مكبر ىضر ىلا مكنالصوي
 ديعولاوناءالاو ردقلاودي-وتلا ينو هيلءنوملسملا قرئفا أم ةد.عيش يتاايفاعما

 هباوتحا ام لك درونو فئاطالا نولكتملا اهيمست ءايشا مث ةلضافملاو ةمامالاو |

 كس سس سس ع سس سس سس سس ع م ل سس سس - ل ري يب ئطسسمسللا دسم

 ىلخامفاناعف اك كلذ لك نم قا هج :ىلاعت هلا »اش ناةز زورعضلا نيهاربلاب نينو

 كلذ لوافرمظملا يلعلاهنلابالا ةوفالو لوح الو هددب اتو انل ىلاعت هللا نوعب
 ) هيبشنلا نو ديحوتاا يف مالكلا ْ

 مجول رام خيل هللا ناب لوقلا ىلا ةفئاط ترهذ 6 دمع وبا لاق 9

 ىلا" نوكينا لطب الف ضرع وا مسج الا لوقعملا يف موقي ال هنا كلذ يف

 ىلات يرابلاو مسح نيم االإ مص ال ىلعفلا نا اولاقو مسج هنا تنث اضرع

 نيديلاو ديلا ركذ اهيف نارقلا نم تاياب اوتحاو مسج هنا بجوف لعاف

 يف هللا يتلا ىلاعت هلوقب و بنجلاو هجولاو نيعلاو يدبالاو

 مدقلا ركذ اهيف لب ثيداحاب وب ىلامت_ هيلجتو ةكئالملاو ماهغلا نم للظ

 لزختلاو مباصالاو لجرلاو نيعلاو

 ىلع ةجراخ ةئبب ةرزهاظ هوجو صوصنلا هذه ميمو 6# دم وبا لاف 96

 لودر ج وداعا وقلم

 يف موقي ال هنا موق اها نادساف نالالدت:ىالا ناذهو ا« دم وبا لاق 9

 دجوي ال هنا باوصأا اءاو ةصقان ةمسق اهناف ضرعوا مسج الا لوقمملا

 هل تدعم دوجو هتعيبطإ يضتقي اهالكو ضرع وا مسج الا ملاعلا كي
 الو هلعف العاف يضتغي ناكل اضرع وا نات اوال اهي ملعأ ةرورسغلابف

 نأهرب اذهوأ ضرعالو مسج سبل ض رع و متجلا لعاقنا ةرورمفلاب ب جوف دب
 ىلاءت يرابااناكولف اضياو دب الو لقماا ةرورضب س>يذ لك هيلا رطضي

 هريغاه ناكمو ناءز هل نوكي نا ةروريض كلذ ىضتفال امسج مثداحلا نع
 ٠ايشا باجياو هاوس نيئيشا ىلاعت هعم كرششلاباجتاو ديحوتلا لاطبا اذهو

 لقي ال هناف اضياو لوقلا اذهل اندافامدقتدفو رك اذهو ةقولخم ريغ هعم

 ثناف اذهب نولوقي ال مثراظنو قيمت ضي رع ليوط فاّوم الا مج ةعباا

 طسوتي و موال ام ٌةوف اهئاكو عامدلا

 ةظذاخلا ةرقلا ةماخلاو لقمال مولا
 تاكردملا هذهل ةنازملاك يتلا يو

 ةيلقملا نودةيلايخن او ةيم*ولاو ةيسحلا

 مسني ال تحبلا لوقمملا ناف ةفرصلا
 ةظفاحلاو مسج يف ةوف يفالو ميدج قف

 يف بوبصملا حورلا اهنأ او م-جيف ةوف

 ةسداسلاو غامدلا نمرخ وللا نطبلا لوا
 ام نض رعتسست ينلا ينو ةرك اذلا ةوقلا

 ىلع وا لقعلا بناج ىلع ةنازاغا يف
 بوبضملا حورلا اهتل أو مولاو لايملا

 لوقعملا اءاو رخؤملا نطبلا رخا يف

 الفديو املا كت ئاوشلا نع املا فرصلا

 ةنادسج ةلاو ةدامدج ةوف يف لحي

 ققحمي و اهءاسقناب مسقني لاقي ىتح
 ةوقلا نكت مل اذملو لاثمو عضو اه

 لوالا ردصملا لب اهل ةنازخ ةففاحلا

 راص' ةروصلا كلت اهيلعضافا يذلا

 ةيناسنالا سفنلاهتعلاطام ثيحاملانزاخ
 روصلا. يهاول ةبسانملا ةيلقعلا اهتوَقب

 اهيلع هنم تضاف ةيسانملا م عون

 هناك يتح هلا ةظفحتملا ةروصلا كلت

 ام دعب ل ىش ام دعب اهركذ

 عزا ةيفاصلا  سفنلا ةزي رغو تاض

 رومالا راكذت يف سدقلا ”يناج ىلا

 [يهيبط اعازن لقعلا ةرفح نع ةبئاغلا
 رسلا اذهلو اهنع باغ ام رضهتساف

 اذا كب رركذاو + يهلالا باتكلا ربخا

 يلر نيد-مب نا ىسع لقو تديسا

 راص ىتح * ادشر اذه نم برفال

 اهلك مولغلا نا ىلا ءالعلا نه ريخك
 ىف تناك سوفنلا نا كلذو راكذت



 |. هلفجت هلثت ىلا لايخلا ردشبف ةبب رغلا

 سحلاملاع بسانب امةيلايخةروص يف
 لاذ طدوعتملا ملا ىلا ليش
 ادهاشم انياعم هاري هناك هريصيف لاخملا

 لقعلا ناك ىت> هدهاشي و هيحانب

 اسوسح.# هلعج المع ”لوقعملاب له

 ساوملا لاغتشا ذيع نوكي اغا كلذو
 نءرعاشملا ”نوكسو اهاقتا نع اهلك

 ةظقبلا يفو ةعامجل مونلا يف اهناكرح
 بيكر ت نم بجتلا لك ابجي اي زاربالا
 هلثم هريخل نيا نف طفلا اذه ىلع

 اذاح» نييعتو ىوقلا بتترت ىلادوعنو

 اهانرك ذىتلا ندبلاب ةقلعتملا ىوقلا اها

 ىلوالاف يناسنالا روج رعاشمو نآلا

 ايساطننب فوزعملا ك راشأا سحلا ابنه

 تاسوسحلادرومو ساوخلا عمجوهيذأا

 بصع يدابم يفبو,صملاحورلااهتل او
 عاملا متتفم قنا ال نق
 حورلا هنأ او ةرودملاو لايخلا ةيناثلاو

 ةرمدتلا نطل ل يوصل
 ريخالا تناجلا يف امس ال غامدلا

 نم ريكا وه ىذلا مولا ةفلانلاو
 ةاشلا كردت هب ام وهو تاناويحلا

 كردن هب و هنم رفنثف تذل يف ىنعم

 هل جودزتو هيلا رفتف عونلا ٍِق 06

 صخالا“ نكل هلك غامدلا" هتآأو
 0 ا

 ل تي با اش ةقوكو رالل
 ةذوخاملا روصلا نه اهيلي ام لصفنو

 ةيمثولا يلاعملاو , كرما" شحلا نع

 هناك عمجت ةراتف تولي ةكردل

 ضرعتف لقعلا ظحالت ةرانو لصفت

 هنمذدخأت سحلا ظحالت ةراثو هيد

 طسو نه لوالا هزجلا يف اهناطلسو

 ميو
 نات رها# ناتةئالط اهوةطمارقلاو ةيليعاممالا تدع ةنوعلملا لوصالا هذه ١

 يذلا ذبوملا كلدرع بهدم م ةسنملا ةيسوحلا ناعائثاق ةلجح ماللسالا كر

 يمان بوجوب لوقي ناكو سرفلا ثاله داهق نبا ناورشونا دهع ىلع ناك

 لاومالاو ءاسنلا يف سانلا

 مالسالا نءهوجرخا نوبعشلا نيذهىلا سانلاغلب اذاف 6 دم وبا لاق 9“

 تقنايف هللا اوقلا هللا دابع هللا هللاف طقفمهضرغوه اذه ذا !ةواش فيك

 تاهومتنكل ناهرب راغب ةيمالك هوم نمو داحلالاو رفكلا لها مكنرغب الو

 العتاب لم كب مالكو مكبر باتك هب 5 انا ٠١ فالخ ىلع ظعوو

 رهجو هيف نطاب ال مهاظىلاعت هللا نيد نا اولعاو اهاوس امفريخ الف لسو

 الب عبتي نا اوعدي نم نكااومه اورفتيف ةحماشم إل ناهنرب هلك هير ال

 نا اولعاو قراخمتو يواعد يهف انطاب و اريس ةنايدال ىعدا نم لكو ناهرب
 علطا الو اهقوف اث ةلك ةعيرشلا نع متكي 1 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر 0 1 0 ١

 ءيش ىلع باص وأ 3 قبل وا مح وا ةئبأ وا ةحوز نم 4هب ليمابلا صحا

 هيلع هدنع برئاكالو مذا ةاعرو دوسالاو رجالا نع ةماعلا لذ

 اني الرع" ىلع هيلا فاك جياتلا يعد !مريغ نطاب الو زمر الو رسم مالسلا

 الو هليبش نيب مل لوق لكو ماياف رفاك وهف اذه لاق نمو .رما 5 غاب م
 هباوصاو ملسو هيلع هللا ىلص عكيبن هيلع ىضم انع أحوعت الو هليلد مضو

 جمع هللا يضر

 فرطلانل تاك يف قرفلا هده عيج منش نص وا دقو ع دمهم وبا لاق د

 لها لاوفا نم ةيدرملا جيارقلاو ةيزؤملا جياضفلا نم ةيجلا تاصنلا هعسا

 ىلا هانفضا متعيشلاو جراوخلاو ةيئحرملاو ,ةلزتعملا عبرالا قرفلا نم عدبلا

 صن ام اومزات نا هلكر يخلا ةلمجو اذه انباتك . رد لحما يفانمالكر خا

 انايبت يش نم هيف طرغي مل نيبم يبرع ناسأب نارقلا يف يلاعت مكب ر مكياع
 ةمثا نم ةاقثلا ةياورب ملسو هيلع هللا ىلص مكين نع متص امو ءيش لكل

 فنراتقيرط اعف مالساا هلع هيا لبسه مهنع هللا ىصر تبفلخلا باوصا

 متالسوب
 0 م سس سس لا ب ببب(؟بب؟ب©؟+ببسست؟©تب©؟ل سس ييجي سس يااا ذا



 اك ١٠6 و

 نم كاكفنالا ىلا ليبس الو ركلوق ناللطإ محلا هنا عدا نم نيبو كتبي

 لع نوعمج مهل ةرفكم مهم ةئربتم مالسالا قزف عيمج نأف تام

 نالذخلا نم هللاب ذوهن مالسالا ريغ ىلع مهنا
 ةنايد نع فئاوطلا هذه جورخ رثكا كي لصالاو 6# دمع وبا لاق 9“

 ةلالجو مالا عيمج ىلع ديلاولعو كاملا ةعس نم اوناك سرفلا نا مالسالا

 أوناكو ءاثبالاو رارحالا مهسفنا نوك# اوناك مهنأ ىتح مهسفنا يف ريطخلا

 يديا ىلع مينع ةلودلا لاوزب اونحتما الف م. ا نودعي

 تفعاضتو رءالا مهظاعت ارطخ سرفلادنع مالا لقا برعلا تناكو برغلا

 كلذ لك ينف ىتش تاقوا يف ةبراحللب مالسالا ديك اومارو ةبيصملا مدل

 منقملا و سيسات داو .ةداقشس ما نم ناكو قحلا ىلاعتو هناحم“ هللا ربظإ

 جارسلا مس وباو شادخب بقاملا راع الذ مار*الؤه لبقو مريغو كباب و
 لها اولاتساو مالل_تالا مهن« موق روظاف مهنا ةليملا ىلع لك ناو

 ملظ عانشنساو ملسو هيلع هللا ىلصهللا لوسر ثدب لها ةبعع راهظاب عيشنلا
 مالسالا نع متوجرخا ىتح ىتش كللاسم مهب اوكللس مث هنعاهللا ىضزت' لع

 ةقيقح هدنع يدهملا عدي رظنني الجر ناب لوقلا ىلا مولخدا مهنم موقف

 لوسر باصا اوين دارافكلا ءالوه نم ندا توي نا زوال ذانيدلا
 ةوبنلاهل اوعدا نم ةوبن ىلا اوجرخ موقو رفكلا ىلا رلسو هيلع هللا ىلص هللا

 مئارعثلا طوقسو لولحلاب لوقلا نم انركذ يذلا كاملا مهب اوكلس موقو

 نورخأو ةلللو موي لك يف ةالص نيسمخ مهماع اوبجواف اوبعالت نورخ او

 لوق اذ ا هيكل سك انس ال ملك يف ةالص رشغ عبس يبن لن اولاق

 دقو ايرغص اًيجراخ ريصي نا لبق يدنكلا ثرهلا نب ورمت نب هللا دبغ
 هللا هنما هناف يدوهيلا يريملا ايس نب هللا دبع اضنا كلسملا اذه كالس

 هنع هللا يضر نام ىلع سانلا ةراثا لصا ناك وبف هلها ديكل مالمسالا ربظا

 نو ةيملالاب اونلغا فئاوط مهنه هنع هللا يضر بااط يبا نب ىلع قرحاو

 ْ بفرفلا ام مل لاقي نا ميلع دزلا نم يفكب و ةرظانم ىلا نوتف:لي الو

 دق لاثاا مت هل .نيابم ريغ كردملا

 دقو ءيذنلا ةروص لاثم رو

 هدا كاتمز هيفي لاني نركب
 مكريف اسوس نوكب اموه :يثلا

 شاوغ هتيشغ دقو ةرصابلا ةوقلا يف
 هنع .تليزا ول هتيهأم نع ةبب رغ

 نيا لثم هتيه ام هنك يف رثؤتت مل
 ادب موت ول ةنيعم كو عضوو فيكو
 كردملا كلذ ةيهام يف رثأوت مل اهريغ

 روهغه وه ثيح نم هلاني سألاو

 ببسب هقحأ' ينلا ضراوعلا هذه يف
 الا هلاني الو هنع اهدرجي ال مداملا

 5 هتدامو هس> نيب ةيعضو هقالعب

 ضراوعلا كلت عمهليختأ ينطابلا لايخلا
 اهنعقلطملا هدي رت ىلع ردقي ال ينل
 ةيعضولا ةق العلا كللذ نع هدرجي هنكل

 عف ةروص ل ثم وهو س حلا اهب قلعت يفلا
 ضراوعلال اثم هدننعو اهلماح ةبوبيغ

 يملقعلا ركفلا مث ضراوعلا سفنال

 ضرعيف ضراوعلا كلت نع هدري
 مسنريف لقعلا ىلع هئقيقحو هميه م

 لد هناك ىتح هتقيقح لاخم هيف

 نم اوال لح ةلمع نيرا
 ةيداملا سئ اوشلا نع هتاذ يفيرب وه

 لوقعموبف ةبب رغلا ضراوعلا نع هزن
 لمعي لم“ ىلا جاتجي سبل هتاذل

 كالذؤوهلقعي نا هنأشن مام هلقعيف هبف
 ةيهامالو لقملا يف لثقت هل لاغم الب

 ةطاحالاب هيلا لودوالوهل درحتيف هل
 هيلع الدي © ”نامزيب الا ةركفلاز
 لقعلا ظحالي اميراو هيلا اندشريو

 هيفمسنريف لاعفلا لقعلا لاع يفاسنالا

 اماست را ةلوقمملا ةدرخملا روصلا نم

 ضراوعلاو ةيداملا قئالعلا نع اير



 جلاعلا زا عيمج ابيف ناف بِك ارئلا

 ىوقلا بيكرتو يناحورلاو ينايسملا

 النو مخي وبف تيكازتلا لكا هن

 ١ ملاعلا يف وه املكف نيملاعلاو نينوكلا

 نمهيف وه ام لكو عمتجم هيفف رشئنم
 ةتبلا ملاعلا سيلف عائجالا صاوخ
 ةيصاخ بيكرتلاو عاتجالا نال

 لالجتالاو قارتفالا لاح يندجوت ال
 لاحو لاو ركسلا لاح هيف ربتعاو

 لكيف محلا كلذكو نببنيكسا|

 فندبلا بيكرت هجو اذه جازم
 هجو اما هب ةصاخلا ىوقلا بترتو

 ةفصلا بترتو هب شفنلا لاصتا

 امو ملاعلا اذه يلب امم اهب ةضاخلا
 ةيناساالا سفنلا نا معافجلاعلا تللذ يب

 ةكردملاوةكرحلا ىوقلا لا وه رهوج
 ةدارالاب صختلا كرت جازملا ةظفاحلاو

 فرصتي و يعيبظلا هليم تاهجيف ال

 هجاز» ظفحي وهتلمح يف م هئازجا يف
 رعاشملاب . كردي و لالتالا نع

 سحملا ساوحلا يو هيف ةزوك لا

 فنراولالا كردي ةرصابلا ةوقلابق
 كردب ةعماسلا ةوقلاب و لاكشالاو
 ةماشلا ةوقلاب و تايككلاو تاوصالا
 كردي ةقئاذلا ٌةوقلاب و حناورلا كردي

 ديماللا ٌةوقلاب او 'تاموعطملا

 ةثيئم ىوق نم عورف هلو تاسوململا

 كردي ةب

 سحاذا ىتح 1ي]ردبلا ءاضعا يف

 مسوت وأ ل وأ هئاضعا نم نم ءيشب

 ينلا ةقالعلا يتلا بضغوا يهتشا وا

 هيف ةئيه عورفلا كالت نيب و هنب

 كي رجي ةوقو كاردا هلو لعفي ىتح
 لاثم نوكي نا وهف كاردالا اما
 تاذيف ًاسرتم الدق“ كردملا ةقيقح

 د6 +١١ ذو«

 / مالسالا قرف 06 عمجا ند مالسالا مس |, ىعست دقو 6 دم وبا لاق

 ةمكر :التصلا نا اولاقف اولغ جراوملا نم فئاوط لثم لم للبول ع

 تانبو نينبلا_تانب حاكت اولحتسا نورخ او طقف يشعلاب ةمكرؤ ا ةاذقلاب

 فسوب ةروس نا اولاقو تاوخالا يف تانب و ةوخالا ين تانو تانلا

 نوبانتسي مث قراسلاو ينازلا دح اولاق مهنم نورخ او نارقلا نه تسيل

 اولاقف اولغ مث ةلزتعملا نم اوناك فئاوطو اولتق الاو اوبات تاف رفكلا نم

 فئاوظو لالخ هغامدو ري زنخلا معش نا اولاق جنم نورخ او حاورالا خانت

 نم :هقلخ ناب نقأ الو ةرظنلا طق هللا ل أسي مل سيلبا نا اولاف ةيثجرملا نم
 حلاصلا لمعلاب بسنكت ةوبنلا نا اولاق ن ورخ او بارت نم مدا قلخو را
 وه نم نوحلاصلا يف نوكي دق اولاقف اولعفف ةئساا لها نم اوناك نورخأو

 قح هللا فرع نم ناو مالسأا مهاد ةكئالملا نمو هايبنالا نم لضفا

 يرابلا لولحب مهضعب لاقو مئارشلاو لاعالا مهنع تطقس دقف هتفرعم
 اولغ مث ةعيشلا نم اوناك فئاوطو هريغو جاللاك هقلخ ماسجا يف ىلاعت

 مهنمو هدعب ةعالاو مالسلا هيلع بلاط يبا نب ىلع ةيه الاب مهضعب لاقف

 تلاقو هربغو رعاشلا. يريجلا ديسلاك حاورالا مانقب و هوب لاق نم

 تلاقو هسا ينب يلوم بني ز يبا نب دم باطخلا يبا ةيهلاب مهنم ةفئاط

 يملا روص:+ يلا ةودبو هلي ينإ يلوم ديمس يبا نب ةريغملا ةوبب ةفئاط

 ةعجرب مين نوزخل لاق مريغو يملا نامع“ نبا نايبو كياحلا عيزبو

 تالي وأت هرهاظل نا اولاقو نارقلا رهاظب لولا نم اوعنتماو |ندلا ىلا يلع

 ةرقب اويذت نا كأي هلل ناو هباعصا ضرالاو دمع «امسلا اولاق نا اهنف

 ناسحالاو لدعلا اولاقو اهنع هللا يضر نينمؤملا ما ينعي ةنالف يه اهنا

 هللا يضر رمثو ركب ابا نونعي .نالفو نالف توغاطلاو ثبحلاو يلعوه

 جحلاو مامالا يعمي ام يه ةاكزلاو مامالا ءاعد يه ةالصلا اولاقو اهنع

 قاعتا ال قرغلا هذه لكو نوخاضرو نوقانخ مهيفو مامالا ىلا دصقلا

 بذكلاب ةرهاجلاو ةمقلاو ماهلالا ىوعد الا مهدياب سيلو الصا ةجحي
 112 222 ع سا يح وتم جو ا ص ص ل

 الو
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 ريغومف لصالا اذه يف ملكت ند لك نال لصالااذبيةلزتءلاا:صصتخا اننا الا

 ةيئجرملا نم نيروكذملاءالاوه اشاح ةلزتسملالوق واةنسلا لها لوق نءجراخ

 اماو ةلزتعلاوةنسلا لها لوق نع ةجراخ لاوقأب اودرفنا مهناف ةميشلاو
 هيلع هللا ىلص ىلا باها نوب ةلضافملاو ةمامالا يف ممالك ةدهف ةعيشلا

 موههذم ةدم# جراوجلا اماو مثريغ فلتخا ام كالذ ادعامف اوفلتخاو لسو

 ايف اوفاتخاو ةمامالاو دعولاو اهب ةيعستلاو اهام رفكلاو ناعالا يف مالكلا

 نه نال يناهلاهذم ب فئاوطلا هذه ا:صصخافاو مم ريغفات>اا5 كالذ ادع

 أن."ومناوةيضملاب صقتي وةعاطلاب دي زي ناعالانافناما دسجلا لا,عانا لاق

 سيلف راناا يف دلخي هناسابؤو هبلقب [:هاومناو بونذلا لاععا نه .يذب رفكب

 ام لك نم كالذ ادع اهف مهفلاخو اذه اه مهاوقا ىلع مهقفاو نمو أثر

 فترارقلا ىتاذ يف ةلزتملا فلاخ نمو ؛ىحرم وهف هيف نولل لا فللتخا

 كلون اع القا ن هفعلال .ةوكلا بحاص نادرا هيبشَنلاو  ةيئورلاو

 ىو اهف مهفلا> ناو مهم وهف انرك ذ امف مهقفاو نمو مهنم سالف قسأف

 هللا يضر الع نا يف ةعيشلا قفاو نمو نومللا هيف فلتخا امم انركذ ام

 ةمامالاب مهقحاو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب سانلا لضفا هنع

 نولتااويف فاتخا ام كلذ ادع ايف مهفلاخ ناو يعيش وهف هدعب نم هدلوو

 يكفل راكلا نم جراوجلا قفاو نمو اعيش سيلف انركذ ايف مهفلاخ ناف

 رئابكلا باصصا ناوروجلا ما ىلعجورخلاب لوقلاو رئابكلا بامبسا ريغكتو

 موفلاخ ناو يحراخ وهف شي رف ريغ يف ةزئاج هم اهالا ناو راثاا ف نودلخ

 ايجراخ سيلف انركذ ايف مهفلاغ نولتسلا هيف فاتخا امم كالذ ادع اهف

 لهاف مهادعنةو قمحلا لها مثركذن نيذلا ةئساا لهاو 6# دمع وبا لاق 9

 : لكو منع هللا يضر هناي مهناف ةعدبلا

 اليج هاهقفلا نم مهعبتا نمو ثيدحلا باوصا 3 مهيلع هللا ةمر نيعبأتلا

 اهب رغو ضرالا قرش .يف ماوعلا نم مهب ىدتقا نمو اذه انموي ىلا اليخ

 رايخ نم مهجمل ثالس نم

 “16 9«* ١ يف - لصفلا (

 ةعبرالا ناكرالا نم بكرف ناسنالا
 اهل يلا رانلاو ءاولاو ”املاو بارتلا
 ةب وطرااو ةسوبيلا ةعب رالا عئابطلا

 هيف 3 ةدورإلاو ةرارخاو

 ةيئابنلا سفن اهادحا ثالث سوفن

 سنةيناثلاو لاملادلوتو يدشغلو وأ

 ةثلاثلاو ةدارالاب كرشلو سحت ةيناويح

 اع ربعي و ركفي وزومي اهبةيناسنا سفن

 ٠ ىلوالا_نفنلا :دوجوو ركفي

 اهؤاقب و اههئابطو ناكرالا

 ةيناثلا سفنلادو>وو امه اهدادع+او

 اهب اهكاقب و. اهتاكرحو كالفالا نم
 بلظن ةيئانلا نام اهنه اهدادّع“او

 هاذغلا بلطت ةيناورملاو عبط هاذغلا

 ارايتخاءاذغلا بلطت ةينانالاو امسح

 لف لحم اهنم سفن لكلو ”القعو

 وغلا ايم افتمو تتيكلا ب ةئابثلا

 قورع هيف لهج اذه نع رودنلاو
 فارطالا ىلا ءاذغلا اهيف ذفني قافد

 6 هنمو بلقلا ةناورطا لوعو

 حتف اذه نعو ةكرملاو سا ريبدن

 ىلا دهصيف عامدلا ىلا قورع هن»
 كالت لدعي ام هترارح نم عامدلا

 آ١ هراثآ نم هنم لزنيو ةدوربلا

 قي رصت ةيناسنالا لحو ةكرحلا هب ريد
 ركفلا ادبم هنمو غامدلا .اريبدتو
 تم“ اذه نعو ركفلا نع ريبعتلاو

 اذه يلب ام سئاسحلا باوبا هيلا

 امم رعاشملا باوبا هيلا تمتثو ملاعلا

 ءاضعا ةثالث انه اهو ماعلا كلذ يلب

 نع ىلا مدقملا ان تنرل تادف

 باقلا دمي يفلا ةئرلاو ءاذغلاب ديكلا
 عامدلا دق ينلا قورعلاو »ا وهاي ورأب

 فرشايفاسنالا س كرثلا اذاف ةرارخلاب



 مهل تايناحورلا ةئباصلا تلاف ركشلا

 مارجالا بييلقثو ماسجالا في رصتةوق
 ىوةلاسنج نهتل مف ينلا ةوقلاو

 لالك امل ضرعب ىتح ةيجازملا
 ةيناحورلا ىوقلا نكلو رست بوغلو
 ىرتكناو هبشا ةينامدجلا صاوخلاب
 ودب يف تابنلا نم ةفيطللا ةماخلا

 امو رخصلا قشتو رجلا قتفت اهوف
 نماهيلع ثضاف ةينابن ةوقل الا كلذ

 ىوق يغ ثتناكولو ةيبووامسلا ىوقلا

 ىعتنملا, اذنه ىلا تغلب .امل ةيجازم
 يف ف رضتن يتلا يش تايناحورلاف

 مولقتي ال افي رصتو ابيلقت ماسجالا

 كي رخن مهفختسا الو لوقنلا لمح
 اهكيزي ببن حايرلاذ فيفحلا

 اهفي رصتب لوزنو .ضرعت باملاو
 لابجلا يف عقث لزالزلا كلذكو

 كراو هذه لكو اهتهج نم ببس
 اهناف  ةيئزح  بايسا ىلا ثتدنتسا

 . نم [بابسإ ىلا :ةرخ ألا يق: دنتست
 دوجرلا ميدع ةوقلا هذه لثمو اهتيج
 اولاقو ءافنحلا تباجا كيرخملا

 اهسينحتو ىوقلا ليصفت سقي
 ةيندعم ىوق ىلا ا

 ىوفو  ةيناويح ىوفو ا ىوقو
 ىوقو ةيناحور .ةيكلم يوقو ةيناسنا
 ىوقلا عت 2 ناساالاف ةيناب ر ةي وبن

 اهلضفي هي ةيوبلا ةيناسالاو اهتامحي
 ركذنف ةيملا ناعمو ةينابر ىوقب

 هجوو ناسنالا بيكرت هججو ًالوا

 بيكرت رك ذن ع هيف ىوقلا_ببتدت
 اهيفيوقلا بيئرتو ةيوبنلا ةيرشلا

 اهنميفاحورلا نيعضولا نيب رياخي 1

 ضن ١٠٠ا رايتخالا كيلاو ينامسجلاو

 وي 1١ «

 وه لوقي مارك نب دمتو ةيقث الب مالسالا راد يف بيلصلا دبعو هناسلب

 ةنسلا لها ىلا ةلزتعملا قرف برفاو هبلقب رغكلا دقتعا ناو ناسالاب لوقلا

 راض باعصا مث يب ا تانغ ى , رمش و راحبلا دمع نب نيسملا باوصا
 ةنسلا لها ىلا ةعيشاا بهاذمبرقاوليز را يا باوصا مدعبأو درا ملا

 ناب نولئاقلا هيقفلا ينازهثلا يح نب لاص نب نسحلا باعصا ىلا نومتثلا

 هللا همحر اص نب نسحلا نع تباثلاو هنع هللا يضر ىلع دلو يف ةمامالا

 مهنع هللا يضر ةباعصلا عيمج ىلوتو شي رق م-..مج يف ةمامالا نا انلوق وه

 جراوخلا قرف برقاو ةيمامالا مدعباو مم ىلع ايلع لضفي ناكهنا الا

 مدعباو ينوكلا يرازغلا يضابالادي زي نب هللا دبع باعصا ةنسلا لها ىلا

 ينارحلا لضفلاوسولام نب داو طباح نب دمحا باعوا اماو ةقرازالا

 يحيطبلا ليعامسا يبا باوصاةيجيطبلاو ةفوصتملاو ضفاورلا نم ةيلاغلاو

 رافك لب مالسالال ها نماوسيلفمثريغو ةدراوعلا نم عامجالا قراف نمو
 ةقرف لك هيلع تدهتعا ام ركذ ) نالذجلا

 ( هب تصتخا امم قرفلا هذه نم

 ناميالا يف مالكلا اهب نوكسي يتلا م دم“فةيثجرملا اما 6 دمع وبا لاق 34

 مثريغتفملتخا م كالذ ادعاوف اوغلتخاوديعولاو |عبةيعسشلاو اه ام رفكلاو
 هب فصوي امو ديحوتلا يف مالكلا اهب نوكسمتي يتلا مهتدمف ةلزتعملا اهاو

 نامالا وا .قسفلاب ةيعستلاو ردقلا يف مالكلا مهضعب دي زي مث ىلاعت هلل

 نب مهج هب ىلاعت هللا فصوي ايف مالكلا يف ةلزتمملا كراشي دقو ديعولاو
 محلا نب ماشهو ةيئجرملانم مثريغوةي رعشالاو ناجلس نب لتاقمو ناوفص
 ةعيش مولك ءالؤهو يرا وحلادوادويف وكلا رفعج نيدميدعما اطل ناطيش و

 بهاذم لقت عم ًالامحا هبهذم لقن لب دبعلا اذه يف دالبلا كلت ىلا يرعشالا

 يبسلا نبا لاف كلذلو هنه صانلاهلام هيلع دروي و 00 ف 8 هارثف 6

 ,ىىصم املأ ع ةنسلا ا ماها ي رمشالا "

 هر هللأب : دوعأو ةمالا عاجاب

 لإ



 [ مم
 هي

 ناك دقوا غل يذر مز> نب كا ع دمحوبا هيقفلا لاق 4 |

 لها لجن زكذ يف لجو زع: هللا لومي ادبتلف لاملا يف مالكلا هللا نوعب
 هدف طاغ ايف مم تش ند 4 بغش 1 داريا امف مهفارأفاو مالسالا

 للا كلث نم قحلا ةلحن حاضيا ىلع ةي رورغلا نيهاربلا دارياو هنا نه

 وح االول ريغك قالا "بر لن: كاتاو نالأ فانك

 36 م..اضعلا يلا هللاب الا ةوق الو

 ةلزتعملاوة:سلا لها ثو ةسمح مالسالا ةلكن رقملا قرف 6 دمع وبا لاق

 رثكاو قرف ىلع هذه نم ةقرفلك تقرتفا مث 2 جراوهلاو ة هو. .ثلاو ة هم 0 .رأاو

 ءاشنا اهيلع هبانس تاداقئعالا نمةريسإ ذو أيةفلا يف ةنسلا لها قارتفا

 ةنكلا لقا كتلاغن ناشف اننككقا قلة وألا“ قالا رئاس

 ىلاةيئجرملا قرف برقاف بي رقلا فالخلا مهفلاخي ام مهيفو ديعبلا فالخلا

 مث ىلاعت هللا

 قيدطتل اوه قامألا نا ىلاهيقفلا ةفيطن يلا'نشذم تهذ' قتبةنشلا لهآ
 مثدعباو طقفهفأا اردو نامءالا عئارم دش امنالاعالا ناو 3 باقلاو ناسالاب ْ

 امح نافذ يناتسعح تلا مار اك , كو يرعشالاو ناودص نب نب مهج باوصا

 ثيلغالاو رفكلا ربظاناوأ اع املا ايدلقغناجالا نا ن واو يرعشالاو

 نامل ققحي ال لو ةنالل نافالا هب ةيهلالع 5 ادواؤ مد ررظإ ْن او هلوق 7 ٌ

 يذلا مالسالا دوجو ىلع ناءالا دخت ففون تف دك اذكو مالسإلا نودب |

 لالي نمل كاما رتل لا ل نأ لوق نا باتي ال ينام عا هنم |
 ىمفا نهيب دنا هنا فلاوملا رذعوناعالا قفا طرش وه يذلا مدا ا_الا هن. دقفنا

 بهذم تاقيقحت لقنل مف ةبراقتم ةنمزالاو قرششملا نم يرصن يرعشالاو ل
 0 ١ ل م ل م مب ب ب ب لب(

 بجيل نماولاق ههنا يناثلا :ن دشيام ءازو

 لب" مولعلا هدب نوبجم ال مهنا
 رجعلاو ةريضإلا ىلع ميلستلا نرثي و

 ةوقلاو لوما نم يربتلاو ةردقلا ىلع

 باستكالا يلعةرطفلاو لالقتسالا ىلع
 امئاىلع 3 اونا لاقسام قرذاللو
 نانوملعيو يدنع ملع ىلع هتنتوا

 ناو اهرساب تايناحورلاو ةكتالملا

 اهكارؤأو ”افرظن :ةوف'ةباغ ىلا تلع
 يدابلا مع هب طاحا اع تطاحا ام

 رظن حرطم مهم لكل لب ىلاعت
 لما يهتنمو لقع لاجتو ركف حرسمو
 دحلا ىلا مهناو لايخو مو راطمو

 000 ب مي
 اهانامغر ارو !انأ رجلا ١ تملا كاذكتحو
 مهلك امناو نوقدضم نول« يئاننب
 ال قيدصتلاو نولعي ال امل ميلستلا يف

 نيدقو كذنحب ميس نيو نولهجي

 ال كناحبس لب ملاح لاك سيل كل
 نيا نف لاككاوه انتلعام الا انل ملع

 فرشلاو لكلا ناةئبادلا رشاعم

 لكوتلاو ميلستلا يفال لمعلاو ملعلا يف

 ةجردلا هذه مولعلا ةياغ تناك اذاو

 نييناحورلاو ةكئالملا مادقا ةياهن تلمح
 ءايبنالا نم نيكلاسلا مادقا ةيادب

 تاوعسلا يف ١« نم خلي الليل
 ملاعف * هللا الا بيغلا ضرالاو

 ةبسنلابوةداهش مهيلاةبسنلاب تايناحورلا

 ةبسنلاب تاينامسجارشبلاولاعو بيغانيلا

 هللاو بيغ مهمل ةيسنلاب و ةدايتش انيلا

 رسلا ملعي يذلا وه ىلاعتو هناحبس

 ملعيال هنا ملعنم ءائنحلا كلاق قخأو

 فراعا نمهو ملع لكب طاحا دقف

 لك يدا دقذ ركشلا هاذا نع رمعلاب ١



 اهل ققحت هوجولا هذه نف ةيدسك

 لمعلا اما ثانامسأ لع فوتشلا
 ٌةدايعلا ىلع مهفوكع اضيا كتب الف
 ليللا نوحيبس ةعاطلا ىلع مهءاودو

 لالك مهقحبإ ال نورتنفي ال راهنلاو
 ةمادنالو لالد.بقهري الوةم اس الو

 قب رطلا اذهب اضيا"فرثلا امل ققجتن

 [رم فذلك تائابشا دارو
 ناك برع ءافنحلا تباجا كلذ

 نيفرطلا نيب ةي وسنلا اهدحا نيب اوحجب
 *اينالا بناج يف ةداي ز تابثاو

 ملعلا ريغيف فرشلا توبث نايب يفاثلاو
 "ايبنالامولع اولاقلوالا اما *لمعلاو
 ةبرطفوةيلأعفناوةيلعفو ةيئزجو ةيلكا

 ملاع موقع ظحالي تيح نف ةيبسكو
 ءايبنالاةداهشلاملاع نع ةفرسصنم بيغلا

 ةعفد ةرطف ةيلكلا مولعلا مهل لصحي
 ةداهشلا ملاع أوظحال اذا مع ةدحاو

 باتك ١ ةيئزجلا مولعلا مهل تلصح

 نا أكف جم ردتو بيرت ىلع ساوحلاب
 تالوقمملا أ ةيرطف مولع ناسنالل
 نع ساولاب ,. ةلصاح ًامولعو

 ةبسنلاب تالوقعملا ملاعف تاسوسحمل

 ةبسنلاب تاسوسحلا ملاعك ءايبنالا ىلا
 مل ةيريطف انتاي رظنف سانلا تاجرا

 لب طق ايلا لصنال متايرظنو

 بساوكي .اناو مل ةبساكم انناسوسمو

 ةجزماف ساوحلا , حراوج .حراوجا
 ةيناسفت ةجزما مالسلا مهيلع ءاينالا

 لوقع مطوقعو ةيلقع سوفن مهسوفنو

 ضعب يف باج عقووأو ةيرطف ةيرما
 انيكراخمو انتقفاوا كاذف تافوالا

 هذه. ىنصتو لوقعلا هذه 3 ا

 مهتاجردف .الاو. سوفنلاو ناهذالا

*» 
 اذهو لاقا لكيف ىلاعت هللا قدصو ابعيمجب نم ١ دقف اهلك رعمج نمو هلعف
 قيفودلا ىلاعت,هلاباو ةرورض انلق.ام بجوي

 ند ةفلاخملا املا ىلع مالكا اريثك هلل دمحلاو انلكادق 96 دي وبا لاق
 ضرالا يف. هل ند ال يذلا هدابع ىلع ىلاعت هللا نيد وه يذلا مالسالا
 ةيازوزمغلا نيفاربلا هديب انوىلاعت. هللا نوعي .انضضواو ةمايقلا مور ىلا هريغ
 دعب اهضارعاو اهرهاوج ابلك اهثودح ىلع مث اهدوجوو *ايشالا تابثا ىلع

 هننفم ءىش.ال هدحو لزر مل ازاتفع ١ دحاو تدمع اهل نا ىلع مث,نكت مل نا
 تاوبدلا ةعض نع ثوهالا هلا. ال ءاشاك لب ةلمل ال كرتو ةلعل ال .مف هناو
 ناو سو هلع هللا ىلص لاطملا دبع نب هللا دبع نب دمم ةوبن ةعص ىلع 5

 "اديناف للملا رخ !هتلمو ءايبنالا رخا هناولطاباهاوس ةلملكو قحلا يف هتلم

 نايب و اهيف مهقارتفاو نيملسلا لحن ركذ يف هديب اثو ىلاعت هللا نوعب نالا

 نيمتن هللاب و لك يف قحلا

 سس سس | صطئ/ى/ ص ط|آ|آ|آ#آ#آ#|إإ|آ|آ#آ#آ#ث#سسسإب|ب|إيبيبيبييييبييييييشي سببا باسيسص
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 ؤ رانا يفوهو ينغلا هادانف مالسأا هيلع عشار 0 َّق 29 ةنجلا يف هيلا

 صن اذهو يناسل هب لبب هام نه 'يشب راذاعلا ىلا ثعبا ميهاربا اي يبا اي

 ةاروتلا اماو عطقناو يارصناا تكسف رخو هام نم ابارش ةنجلا يف نا. ىلع

 ةَبلا توملادعي ءازجل الو الصا ةرخالا ميعتل ركذ سنلف دوهيلا يدياب: يتلا
 هاوس ”اوسمهيرشو زانلا لها لكأ يف باوجلا كاذكو 4 دمع وبا لاقل

 قيفوتلا ىلاعت هللابو انرك ذك

 ضعب ىلع اهضعب ةقبطنم قابط عبس اضيا ضرالاو 6 دمت وبا لاق 9

 عنتملا دح يف ريلال يق كللذ سدلو كالذب انقلاخ رابخال تاومعسلا قابطاك

 ضرالاريغ ضرالا لدبت موي“ ىلاعت هللا لوق موق ركدو نكمل دح يف لب

 تناكق ءامسلا تتثو* لجو زلاق دقو اح اذهدّللا لوق انلقف#تاوعسلاو

 *« نبعلاكلابجلا نوكتو لهملاك ءامسلا نوكت * موي لجوزع لاقو * ًباوبا

 تعفو د ُئمويف ةدحاو هكد امكدف لابجلاو ضرالا تا و* ىلاعت لاقو

 اذاىلاعت *لاقو+امئاجرا لع كلما وةيهاو ذئءوي صف ءامسلا تقشناو ةعقاولا

 تنذاوتاختو اهيفامتقلاو تددمضرالا اذاو* ىلاعت لاقو* تقشنا :اهملا

 اذاو ترثتنا يك اوكلا اذاو ترطفنا *امسأا اذا*ىلاعت لأقو*ت حو اهي زل

 لابجلااذاو تردكنا موهينلااذاو تروك سلا اذا* ىلاعت لاقو*ترؤ راحلا

 م «ىلاعت لاقو* |هانقتةفاقثر اتناك ضرالاو تاوعسأا نا* ىلاعت لاقو* تدوس

 نها رك و: ىلاهت لاقؤ* نيلءافئ اك انا انيلع دعو .هديعت: قلخا لواانأدب

 ريغ ًءاطع كبر ءاشامالا ضرالاو تاوع-اا تماد ام اهيفن.دلا>+ةنجلا

 مصف ضعب نوده ضع, ىلع راصتقالا زوجي ال قح ىلاعت همالك لكق*ذوذجم

 نكل اهمادعا ال اهاوحا ليدبت وه امنا ضرالاو تاوم-لا ليدبت نا انيقي

 لملاك امنوكو اباوبا اهههتفلو موب اوبكاوكلاو رمثلاو سلا نم اهوالخا

 شوفنملا نيعلاك اهنوكو ل ابجلاو ضزالا كدكدتواهزاظفن ااه وو ابق كلو

 اذه نع زوجم الو اهلك ثاي الا فلأتل اذهب و طقف راحلاريهتو اهريستو

 نمم رفك اذهو انركذ ام لك بذك ليدبتلا ةيا لطرصنقا نمو ًالصا

 لسرلاو هايبنالا تاوذ نم ةيناحورلا

 عكوف :اماو مالسلاو ةالصلا مهيلع

 ةهجلا ولعدب متينع ناولعلل فرشلا نأ

 لفاسةهجلاع نه ف هيف فرش الف
 رفا 31 ةعيبطو اناذو ًالعو ةبتر

 اهلك ءايشالا ىلع لاع ةبج لفاس
 وفاماو ةعيبطو اناذو ةليذنو ةبر

 ءايشالا تاوذب ف رشلا يف رابتعالا نا
 وهو قحب سيلناهدكا ارمواطاحموا حافصو

 هتاذاىلرظن ثي> لوالا نيعللا بهذم

 هتاذلضفف مالسلا هيلع مدأ تاذو
 ةيولع شو رانلا نم ةفولخم شذا |

 قولخم وهو مدأ تاذ ىلع ةينارون
 اندنعلب يفالظ يلفس وهو نيطلا ند
 هلوبقو رمالاب فرشلا يف رابتعالا

 هكمل عوطاو هرمال لبقا ناك نف

 ناك نمو فرشا وبف هردقب ىغراو

 سخاو دغباوهف كلذ فالخ ىلع
 يذلا وه ىلاعت يرابلا رءاف ثبخاو

 ير رمأ نم حورلا لق حورلا يطعي
 ةيقيقحلاةايحلا ناسنالا ىبي حورلاب و

 يزي رغلا لقعلل دعتسي ةايحلاب و

 بنتي و لئاضنلا بستكي لقعلاب و
 يرابلا رما لقي مل نءو لئاذرلا نم
 الو هل ةاح الو هل حور لف ىلاعت

 هدنع . فرش الو ةليذف الو هل لقع

 كتلضف تايناحورلا ةئباصلا تلاف

 اما لمعلاو ماعلا ىنوقب تايناوسجلا

 تابيفي مهتطاحا ركب الف ملعلا
 لبقتس» ىلع مهعالطاو انع رو.الا

 مهءولع نالو انيلع ةب راجلا لاوحالا
 ةيئزج تاينام-طلا مولعو ةيلك

 ةيلاعفنا تاينامجلا مولعو ةياعف بمولعو

 تاينامسجلا مولعو ةب رطق مهمولعو



 ىلنسلل ال ىولعال لاوكلاو نالباقتم
 رونلل ةليضفلاو ناتلباقتم ناتفصلاو
 انك اولاف ءافنملا تباجا ةلطخلل ال

 ابلك تايناخورلا نا الوا مقئاون

 فرشلا نا (يناث مدعاسأ الو ةينارون
 رابتعالا نا ”الصا عتهاسأ الوولعأل

 نايب انيلع ءايشالا تاوذب فرشلا يف
 دئاوفاهيفناف ثالثلا تامدقملا هذه

 تايناجوارلا ىلع تكحاولاقفىلوالا اما
 داضتلا اهيف تربتعا امو يواستلا 35

 اهلك تادوجوملا تناك اذاو بترتلاو
 داضتلا ةيَضق ىلع اهينامدجو اهيناحور
 ابنه اه نيكحلا متلفغا ملف بترتلاو

 اموه يناجورلا لاق نم نا كلذو
 رهاوج لخدا دقف يناسب سبل

 ةيك (رالاو.. هسلابألاو . نيطاشلا

 تبث انم كل ذكو تايناحورلاة لمح يف
 ع ةينامسج ال ةيناحور اهتدثا نجلا

 وه نم اهنمو ملم وه نم نجلا نم
 قواخلا وه يناجورلا لاق نمو ملاظ

 اهنمو ريخ وه نم حاورالا نف حور

 ةشيخلا حاورالاو ريرش وه نم
 اذا دب الف ةبيطلا حاورالا دادضا

 رفانثو نيسنجلا نيب داضت تابثا نم

 انهنا ؟ اوعد ملسأ ملف نيفرطلا نيب

 ءافنملا ريشاعمان دعو لب ةينارون اهلك

 ىلاعت يرابلا ماب لصاحلا وه حورلا
 ناك نفف هرما ىفتقم ىلع قابلا
 هلدر تالاسربو عوطا ىلاعت هرمال

 راك اهيف ةيناحورلا تناك قدصا

 هرءال ناك نمو بلغا هيلع حورلاو

 كاك نيينتك ليس نال ىلا اع
 يف اندعاق هذه يلغا هيلع ةنطيشلا

 يف غلبا . يناجور الفأ تايناحورلا

8 
 ممرودص يف ٠ انعزنو *ىلاعت هللا لاق ة صرح الو.دس> الو لغ:نم اهف

 رانلا نهنيجرفملا نع ملسو هيلع هللا لبص هللا لوسر ربخاو*اناوخالغ نم

 لوسر ظفل صن اذه اوبذهو اوقن اذاف ةنجلا باب ىلع رم يف نوحرطإ مهنا
 مهنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرربخا ةيقنتلا دعب مث ملسو هيلع ىلص هللا
 تالوانتملاو ءايشالا هذه نم ذالملا نا مصف ةنجلا ىلا نوريصي ذئنيح

 رياغتو اهل سفناا دوجو فالتخا بس ىلع كلانه سوفنلا ىلا لصت
 انيرور دقو دارملا ىنمما انماهفوال ءامسالا اهيلع. تعقواو اهب اهذاذتلا عاونا
 ب مساق انثدح دوعسم نب نزلا دبع نبا ىبيهاثدج اه سايع نبا نع

 انأبنا حارجلا. نب عيكو اشدخ“ ىبسبعلا هللا دبع نب يهاربا انثدح غبصا
 ايزدلا يف ام ةنجلا يف سيل لاق هنا سابع نبا نع نايبظ يبا نع شمءالا

 7 رووشملا ميك وةعطق يفثي دح ل واووهوةوصلا ةياغيف دنس اذهوت*اممالا الا

 سبل هنال انهه اندنع وه م كلانه وهف 'طولا اماو 6 دمت وبا لاق 9“

 فاما من نأ لقي ةلخلباج نقتل داذجل ازيا نم لاتسالاورةنازم هل
 مهطودال قفاوم وهو يعانقالا ثلانلا باوجلا اماو اكن الا

 جوربلاو كالفالا يف ممالك يف !وركذ دق دنهلا ءامدق وبف هيلع دعا انسلو

 اهوفصو روص جورإلا هوجو ى:رم هجو لك عم علطي هنا ملاطملا هوجوو
 العالا ملاعلا يف هو الا ةروص يندالا ملاعلا يف سيل هنا اوركذو

 ءاطمو براشمو سب الم كلانه نا مبنم تاجيا اذهو * دمع وبا لاف

 كلذ ريغو اراعشاو !راهناو اًتطوو

 يف ةبطرق ىراصن ىلع ايضاق ناك ينارمصن اموي ينضراعو * دمع وبا لاق و

 نا ليخنالا يف يف مث دنع اي ايف سيل وا هل تأةذ ىساجم لعرركتي ناكو اذه

 مممخزب قطايف ييمناليب ءملكا هلل ةللاذ ومقلي ١ لاق ماج هيلع حيسملا

 يعم اهوبرشأ ىتح ادبا م اهبرشا ال نا لاقو رمح نم نملك ماس دقو

 ناكيذلاراذاءلا ملا راقب ةصق يف لاقو ىلاعت هللا نعم نع توكلملا ف

 رظن ينغلا كلذ ناو هحورق حارج بالكلا سمت ىنذلا باب ىلع اجرطم ١

 هيلا
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 ضراعملا لوصا ىلع جراخ يعانقا ثلاثلاو دهاشم يرظن ناعرب يناثلاو

 لع هانمدق دق يرورضلا ناهربلا ناوهو.هءلغ دمت يذلا وهو لوالاف انا

 5 ءيش نم ال اه اعرتخم اهعدتباو هايشالا قلخ لجو زع هللا نا

 نمرذعت لوئاسماوا مثوتم *يش سالف اذه يف كذ ال ذاو مدقلم لصا

 نع هقاخ“ نإ قرف الو هنوك هنوك ءاشام لك ذا لجو زع قلاخلا ةردق

 دقو ةرخالا رادلا يف كلذك هقلخ نيبو رادلا هذه يف كلذ لك لجو

 ىلع ةيرورضلا نيهاربلا تماق يذلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انربخا
 نا ه.ريخا (ث هقدص ىلعو هنع غيلبتال هطسوو انيلا هثءب لجو زع هللا نا

 انريخايذلار بلا اذه ناكو كال انه ءطولاو سابالاو برشلاو لكالا

 هللا انريخلا ال 5 عن | يف ال نكملادح ف الخاد مالسلا هيلع قداصلا هب

 هنا نايف ةرورض هب انزع 00 اء هللا ىنص هلودر نادل ىلع هب ىلاعت

 اخ لجوزع هللا نا وهف ينأثا| تاوجلا اماو بحاولا دح يف

 ععاطملا ذاذتلا ىلع ةتبلا لرتسا ال ةبتر ةتاذلا اهعءابطو اهرهاو> ثترو

 سالملاو ةب رطملا تاوصالاو ةنلا رظانملاو ةييطلا منا ورلاو تراشملاو

 الو هيف مفدعال ام اذه انسفنا رهو كلذ لك ةقفاوغ بسح ىلع ةبهما

 يأ نقبل قار وفاز انركك اهلك نفل (عيورغلا نايوعللل
 الف دسإلا اماو ابك هراككا كالذكو سوخنأا ىلا ذالملا هَذه ةلصوملا ذفانملا

 اود اهدوجو ىلا لبس ال يتلا ائ-فنا رهوج ةعيبط هذهف ةتبلا هل س

 ام 'تداعوأ اهلا ةكرال 59 نيبو انسفنا نيب ةمايقلا موي هللا مج اذا

 دجوت يتلا اهعابط هيعدشنت انو اهذالع تعلو كلانه تزوج تناك

 قامه ريغ كلانه يذلا ماءطلا نا الا اهاوس ةذل ال الو ثالذك الا طق

 الو مالاالو كلانه ميذالو او ارق ليممسم الو تافآ وذ الورانب

 *نوفزنيالو امنع نوعدصب ال*«ىلاعت هللا لاق دقو داسف الو توم الو ريغت

 كلتو ٠ البلا لبقل الو ةريغتم الو ةيناف الو محب ةكومم ريخ سبالملا كلتو
 ةليذر ال سوفنلا كلتو ىذا الو مذ الو لال الو اهيف ردكاال داسجالا

 |" شفنا

 نع روصلا صلخيل ةداملا سايل هلا

 اه سلا وه نرحل الا هكحشلا
 سند ااهراضواب موتلااههف سمغنملا

 ءاكح ثراشا ىندملا ذهملاو اهزاث أن
 تاماماو ةقوطملا ةماخلاب از ار "ننملا

 رشاعم اولا مث ةكبشلا يف ةفقاولا

 ةداملاب انيلع 1 دبا ةئباصلا

 مل اهيف لوقلا لدفي مل امو اهمزاولو

 سوفنلا لوقنف مميش م

 ثيح نم ةيوبنلا اصودخو ةيرشبلا
 ةكراشمةدامل ةقرافم يعف سوفن اهنا
 ةكراشم اما ةيناحورلا ّسوفنلا ٌكلتل

 زييقلا تروكي ثيحب عونلا يف
 ناو يحفل روعالاو“ ضارعالاب

 ل لا ا

 ىلع تداز م ةيتاذلا رومالاب لضفلا
 وا دسجلاب اهناراقاب سوفنلا كات
 لب اهنم ضقتني مل دجلاو ةداملاب
 اهب ككو دسجلا مزاول ف كلك
 ةي'ادسجلار ومالا ن:تدافتسا تح

 نم ىلاعلا تكالذ يف اهب:تدسجت ام

 ةيقلخلا لاعالاو ةيئزإلا مولعلا
 نادبالا هذه تدقف ةينا>ورلاو

 نارتفالاناكف نارئفالااذه نادقنا

 هعم داف ال اعالصو ةيفرشالا ريخ
 ام انمزل فيكف هل جبت ال اًماظنو
 تايئاحورلا ةئباصلا تلاف هومترْكُذ

 تاينامسجلاو ةفيطل ةبولع ةينارون
 نايواستي فيكف ةفيثك ةينالظ
 تاوذب ةليضفلاو فرشلايف رابتعالاو
 اهلاحمو اهزكارعو اهتافصو ةايشالا
 رونلا ةياغل واعلا تايناحورلا ملاعف
 لفسلا تاننايسجا ملاعو ةفاطالاو

 فرالاعلاو مالظلاو ةفاخكلا ةباغل



 ةداملا ىوش بس اهل دنت مل لهجلاو

 تايناحورلاو رشلا اعينم اهو مدعلاو

 يع لب ةروضلاو ةداملا نم ةّكرم ريغ
 ةيدو>و ةعيبطاةروصلاوةدرهم ةروص

 و ريا بابسا نع انثحي اذاو

 يو اببس اهل دبي مل لملاو ةكحلاو

 هيفام لوقنف ريخخا عبنم شو ةروصلا
 كنك ريا" لماً وهام وأ زيا لصا
 ءافنملا تباجا رخل َلْصآَهْف ام لاع

 ببس امنا داما يف ٌحركذ ام ناب

 وه امناداومأ نم ناف مس ريغق رشلا
 كلذو مون دنع اهلك روصلا سلع

 | ىتحلوالا رصنعلاو ىلوالا ىلوملا وه

 نإ مث لقعلا دوجو لبق اهدوجو نا
 ةروصلاو ةدالا "نم" بكرملاف

 دنع زاوجلاو بوجولا نم بكرملاك
 نه امو ةيمدع ةغيبط هل زاوجلا ناف

 الا لاّعَت

 هريوغب بجاو هتاذب زئاج هذوحو
 اونا“ هلا لصا همزالب نأ بن
 ةمدقملا كلن ضبا مل لس ناو
 ةيرشنلا سوفنلا روص اندنعف ضيا

 تناكةي وبلا سوفنلا روص ًاصوصخو

 يدابملا شو داوملادوجو لبق ةدوجوم
 ءاجكحلا م ريغك راص ىتح لوالا

 قو نيبدمعم سانا تابنا ىلا
 ةدوجوم تناك يتلا ةدرجلا رودلا

 بروج: شرعلا لوح لالظلاك
 ريخلا لصا يش“ تناكو مهبر دمحم

 روصآ] تسلا ا نكل دوجولا ادبمو

 ةعيبطلاب تغشن ةداملا سايل ةيرشبلا

 اهيلع 00 اخ هك ةداملا ثراصو

 ”هملاع نه دحاو اهيلا ثعبن لوالا

 يرابلا دوجو ىوس دوجو

 *-ا
 المالسأا هيلعوهو لات مالسلا هيلع هنع اذه ضيالا رودلا ف ءاذوتتلا

 ضراالا ر ومعم نم مهدباب م ةءساو مال_مالا لها ذادعا رادقم فرعو

 كاذكو ىلاعت قلاخلا هللا الا هيصع ال اًددع اذدلل نا لعرثك الا هناو

 نيتسدقملا ه4يم.صأ معو نون اك ةعاسااو انا كتمت يه و هيلع هللا ىلد هلوق

 زعهللا الا نوكت ىتم 3 ال ةءاسسلا ناب ضنلا ءاج دقو ىطسؤولاو ةبابسلا

 لضف ال برقا ةدش ىن ع اغا مالسلا هباع هنا حصف هاوس كح ال لجو

 :ةثننردل . ةيسا كاذح 031 كالذ لضف داراول دا ةبا.سلا ىلع نظسولا لوط

 هنناب ءانلبق نم ىلا انايل ماللشلا هيلع هتيست نوكت ناكف اًضياو لطاب اذهو

 دازااما يابو هلا مصق ثاذ نم هيل ةاممو انك ”اروعلا ف -ةز غلاك

 رادقب معا هللاو فينو ماع ةثاعب را ثعب ذم مالسلا هيلع هلو برقلا ةدش

 شايل كمر ادبع هللةيساال ميظعلا ددعلا اذه ناك اذاف ايندلا رمع نم قب م

 اثنا نم مالسلا هياع هلاق يذلا اذبف ىضم ام ىلا ةفاضالا هتهافنو هتلقل

 راما عارذ يف ةئزلا وا رولا يف ةرعشلاك ىضم نهف

 نءنرلادبعنب هللا دبع دمشينا ريمالا طفي تب ا ار دقو 6 دمت وبا لاق ء#

 نشر .ةلاواشت الب

 ةئدم دنطا ركام نإ دو## دجو دقو ةنم فلا نوعبشو ناثثا هلادن

 لوا كالذأ لكل نا الا: 6 دمع وبا لاق 96 ةئس فلا ةئاعب راب نوح

 نهرعءالا هلاو باب ! ةوجوم ماعلا نم *يش نكي مل مه ان نم دب الو دي

 ةنجلا لها نا نولوقل متلا لاق نا مهضعب هب ضرتعا امو دعب نمو لبق

 دنحلاب از ها ىلع يتثدح لاف هللا همر ئرصانلا نب

 راكبا يراوج كلانهناو ءاسنلا نوأطي و تومولجاو ىلع درا

 الو ةلاقسا الو هيف دانسفالا ناكملا كلذو من نئلخ

 زمأل نيك اوف نارك
 ىفع“ يرورض. ناهرب اهذحا ةب ودا ةثالث انه اه.نا 6 دمع وبا لاق 9«

 كك 7 :ااشا ةيقاح هزل

 ةسممسسسلا
 صإؤ11111110 1 حرج

 ينانلاو



 ولالا

 تأ اووسلا اهض رع ىتلاف نيتنجلا نيتاه م نا ها نع ربخ وه انا« ناتنح

 مرج لكو كش الب هم * يثلا ضرع نال عبسلا تاووا| يم ضرالاو

 هل ينافوخدل انه ضرالاتركذو طقف ضورع هداعبا مدمج ناف يسرك

 تاوعسلا هيك عسو* ىلاهتهثلا لاق ضرالاو تاوعسااب طيخلا يبمركلا يش
 كلذ ضعب افاضمضرالاو ت تاوهس لا[ ضرفك هضرع نا حصق# ضرالاو

 بأب يسركلا يفو باب هأمس لك يف باوبا اء اذ نا حصف ضعب ىلا

 ةنجلا نم سيل اهعضوموةكئ الملا لحم وهو ةنجلا العا قوف شرعلا نا حصو
 ه«يدلوح نمو شرعلا نولعص :نيرنلا*هلاغت رقخلنكر اهقوفوه لب *يث يف
 موقيناعربلانا ركذ دقو ةكلالملا هيف رخ ١ امرج.شرعلا ىلع نا يلج نانب

 لي 500 نود لِ ةرهاظ صوص 0 كيا زم كلذب

 هلوقو 3 دمع وبا لاق 94
 *ضرالاوتاوعملاه يسرك( عسو#+ىلاعت هلوق 8

 نال تارووسلا نين ريك ماو هايس[ نعتز كك

 لل م ١ تاوؤتس |

 ام ةوص ىلع لدربدتملا هربدت اذا ام ريثك اذه لثمو 6# دمج وبا لاق 96

 ىلص ىبنناامالكو نارقلا يف صو.ص:ه ورف ناهروب تنث ام لك نا نم هانلق

 ا سو هياع هللا

 د امولعم اًددع ايندلا هدم ىعدا نم بذك نايب بلطم 94

 فترولوقي دوهملا ناف خيراتلا يف سانلا فاللتخا اماو د دع وبا لاق 9#

 ةخ نالت ايندال نولوقي ىراصتلاو فينو ةنس فلام ةعبرا اذدلل

 ةعبس كلذ يف ىعدا نم أماو اندنع فورعم ددع ىلع مط ةن الف ني اماو

 لوسر, نعرطف 5 ملام لاقو بزذك دقف لقاوأ رثكا وأ ةبلا فال

 هفالؤ مالسلا هيلع هنع ص لب حصأ ةلغفل هيف يس و هيلع هللا ىلد هللا

 مهتدهشاام+ىلاعت هللا لاق لجوزع هللاالا هلم ال ا رما ايندللنا ىلعمطقت لب
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقو*مهسفنا قلخ الو ضرالاو تاومسلا قاخ
 ةرعشلاكوادوسالاروثلا يف هاضيبلا ةرهشلاك الا لبق محلا يف متناام ملسو

 < » ( يف - لصنلا )

 يلاةوقلاب هيف ام جرخي جرخم ىلا جاتمم

 تادوجوملا يف لوقُ كلاذكق لمفلا
 ةلباق .ابلك ةيرشدلا سوفنلا ةيلفشلا

 لمعلاو ملعلاب لاكنا ىلا ليلا

 ىلا ةوقلاب اهيف ام جرذم ىلا جانجين
 أهو لوسرلاو يبا وه 7 لعفلا

 ال لمنلا ىلا ةوقلا نم يلا جرخم
 اًجاتحم ةرقلاب ارما نوكي نازوخي

 جررخيالا دوجو لعفلاب ىقحتي مل ام ناف
 ضيبلاف لمفلا ىلا ةوقلا نم هريغ
 ةروص ىلا ةوقلا نم ضيبلا جري ال
 اذهو ضيبلا جرخي ريطلا لب ريطلا

 دج نمل ولا باولا لالع تارا
 رح هجو نم ىرخا ةدئاف هيفو

 نوكي ال لوقمملا ءاذنحلا دنع ناو

 سو.هملا يفلانمهل تبثي ىتح ًالوقعم
 ال سوسحملاو ًاموهوم اليخت ناك

 يف لاثم هل ثنثي يتح اسوم نوكي
 اذاو امودعم ًابارس ناك الاو لوقعملا
 ملا. تبثا نفق ةدعاقلا هذه تنث
 نف الماك ا ريدم هيف تنثاو ايناحور

 جارخا هلعفو لعفلاب هدرجو هساج
 ا تال
 ىو قاقمجتسالا ردق ىلع اهيلع روصلا

 ىلع لوالا حورلا ملاعلا كالذ يف ربدملا

 ملاعلا اذه يف ربدملاو ةئباصلا بهذ
 ةيلقعتافالمو ةبسانم حوزلاو لوسرلا
 لوسرلاو اًردصم لوالا حورلا ن وكيف

 رئاسو لوسرلا نيب نوكي وا ربظم
 نوكيف ةيسحأ ةافالمو ةيسانرشتل
 تلاق ”الباق رشنلاو ايدأرم لوسرلا
 ذم ىما هكا نم ةنامشللا ةثياعلا
 اذاو ةيمدع ةعيبط اهلل ةداملاو ةروصو

 هفسلاو ءاسفلاو رشلا بابسا نع انثي



 نكئاك_ .هديحو ام اضيا تانايسملا

 ةجخاتم ضيا .نسوفنلا رئاسو لمفلاب
 بينرتلا ةروريفل ًاضيا كلذو هيلا

 ملا نم ناو ةيلفسلا .تادوجوملا يف
 ةناقع ةدعاف هل رمّجسي ملبترألا تشي

 ثث دقف بترآلا ثيث اذاو الصا
 باج يف ناصقنلاو بناج يف لاكلا

 لك نم ًاصقان يناهدج لك سلق

 اذه نا انل متل“ اذاو تلاف هجو
 ملاعلا كلذ ةلباقم يف يناهسجلا ملاعلا

 نا ثيح نم نافلتخي امناو يناخورلا
 راث أ وهف نايعالا نمملاعلا اذه يف ام
 نء ملاعلا كلذ يف امو ملاعلا كلذ

 ناملاعلاو ملاعلا اذه لثم وبف روصلا

 متنثا اذاو لظلاو ضختلاك نالباقتم

 لعفلاب ٠١ ادوجوم ماعلا كلذ. يف

 رئاس  ةنع ردصي و مات الماك

 ىلإ ًالوصوو ادوجو تادوجوملا

 اذه يف اوتش نا بجبن لاكلا

 الماك لمفلاب اها دوحوم ضيا ماعلا

 ةلاديجملاوز ءاسهنع ردصب ىتحب امان

 امئاو .اولاف .لاككلا يلا الوصوو العن
 ةباينو لاجرلل بصعتلا ىلا انقي رط

 مكقي رط ةيرشبلا, ةروصلا يف لسرا
 يو مدع .بابررالا تايثا يف
 جايتحا كللذو ةي وعملا تايناحورلا
 مع هريدي "ببر ىلإ بوب رم لك
 باب رالا بر ىلا بابرالا جايتحا
 راك ةئباصلا دنغ نا بحعلا نمو

 لعافلا امناو ةلعفنم ةلباق تايناحورلا
 مهضعب راص اذه نءو دحاو لماكلا

 ربخا دفو:ثانإ ةكئالملا تراوىلا
 لعافلا ناك اذاوكللدب مهنع ليزغتلا

 لياف هاوس ايف !دحاو يتلطملا لماكلا

*» 

 ني رشعو ةنام يف اههطقي رمقلاو ةنسمس يف *امسلا عطقل سيلا نا دمر
 ةكرملا كح اذهب ىلاعت نيف راهنلاق بسي ال لبللانا ىلع يلاعت صن مث اموي

 اهيف ئواستلو ةرود ةليلو موي لك يفغل يتاا يو يلكلا كلفلل يتلا يناثلا

 بابهلروسب مهنيب برضف*ىلاعت لاقو موجيلاو رمثلاو سيعشلاو يرازدلا عيمج

 ن رفاكلاحاورا نإ ىلاعت ربخاو+باذعلاهلبق نهد هاظو ةمحرلا هيف هنطأب
 باؤناهل كتف وما نأ حصف ةنجلا نولخدي الو ءامسلا باوبا ممل متن ال

 نم رحلا ةدش نا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربخاو ةنجلا لخد ءاهسلا
 دشا كلذ ناو فيصلا يف اسفنو ءامشلا يف أسفن نيسفن اذ ناو منهج 2

 ةجرد نوتسو مسأب منج ران نع دربا هذه انران ناو درإلاو رحلا نم دحن“ام

 رادقميفىذالاو قارحالا نه غلبت اهنافقعاوصلا لعف نم دهاشن اذكهو

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو لاوطلا ددملا يف انران هغلبت الام ةحللا

 ردع يهنأ لعاج لعاب نابل ين يمو رح د اهيف ةالوخدةنجلا لها رخ
 نع اذ الح أضيامصو !كتلبتم يردخلاد هس يبا قيرظ نم ةائي ور تارم

 ميلا يف عيصاك ةرخالا يف ايئدلا نا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ة:دمزال ةذملا ةبسن يف ال ةفاسملا ةبسن يف وه امنا اذهو 96 دم وبا لاق 9«

 هجوالا ن مهجوب ةئبلا ” يش هنم بأي الف هل ةياهنال امو اذ ةياهن ال ةرخالا

 ايندلا رورس.ناف *البااو نزحلا نم

 ريغ ناصلاخ اهنزحو ةرخالا رورسو ضقنم هانت٠ اهنزجوهانتمو ملاب بوشم
 ةبسنالدن ىلع ا دبا ءامسلا بصنل انني ور لبة نمناهزبلا ماق اذكهو نويهانتم

 *ضرالاو تار- اهضرعةنج* لجو زعلاقو ردف الوءامسلا دنع ضرالل

 ينجو* ىلا" لاقو + ضرالاو ءامسلا ض رمك اهضزع ةنج + ىلاعت لاقو

 لاقو باوبا ةينائةنجلل نا مس وهياع هلا ىلض هل لود رز رمد و*ناد نيتنجلا

 قوفوةنجلا ىلعاو ةنجلا هيملط لالا جنا هللا او ايبا مالسلا هيلع

 ضراالاو تاوعسلا ضرغام هادحا ناتنخ اهنا 8 يفي حصف نمحرلا شرع كلذ

 هب ر ماقم فاخ ناو+ىلاعت هلوقو ضرالاو ءامساضرعك اهضرغ ىرخالاو

 الو ةدالاو رورمسأا نهةبسن اضياوهالو

 ناتدح
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 كل م 1 ااا

0 
 ١ يذلا عيبتملا لالا نمو ةجلا رام يف قلعت رضخا ريط ءادهشلا حاورا نا

 57 وراو ةنجلا يف رضخ رويط ءادهشلا حاورا نوكت نا ملم هنظي ال

 دما انثدحةنجلا نم لضفا ناكم الو لضف لكب ىلوا مثدا ةنجلا ريغ يف |

 ظفاحلان ادع نب دمحا انا يورهلا ٌرذوبا انثدح يرذعلا سنا نب رمع نبا

 يراغلا ليعاممانب دمع انثدح يرقملال,ن: دمت انا زاوهالاب يروباسيناا

 نب هللا دبع نب ةيما نب هللا دعانا ىليبنلا مصاعوبا انا مييمصلا فاكوم

 00 رع هيبا نع يلهب ن؛ ناوذص نع ريبجح نب د## انا ديسا نب دلاخ

 , سنوي انثدح اهقدارس هب طاحا ميج نه رميا لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 ف دما اثدحم.حرلا دبع نب ؛ هللا ديعنب دما انا ثيغم نب هللا دع

 ديعس نب ىحي اثدح راشب نءادمح انثدح ينشحلا مالسلا دبع نب دمحأتا

 00 نبا نع سابع نب يلومةمركع نع ثايغ نب نامع نع ناطقا

 يملا ميب د نب هللا 1 انثدح منهج نوكف روس روجسملا رملاو لاق؛لسكأ

 ديعنإ ٍنعا ةدح دلا> نب دما انايدسالا نامع نب دمم نإ هللا دع انا

 هللادع نب دمم نع نويم نب يدهمانا يبسلا لان 1 جاجحلا انازي زعلا

 مالسنهللا 0-5 7 لاق فاعس نءاوه رشإ نع يضل | بوقعي يبا نبا

 ركذو ضرالا يف رانلاو ءامسلا يف ةنجلا ناو لاقف دجتلا يف ةخلا موي

 انثدح لاهنملا نب. جادحلا ىلاةب و اريثك امالك

 ردا يف لاق نهج نيا يدوهل لاقسلاط يبا ن يَ نا بيسألا نب دعس

 ديوس اهلا انثدح قدص دق الا هنظا ام بلاط يبا نب لع لاق

 هللا كع فرو ىلعالا دع ني سنوي اننا روريسم 5 انندح سشايد نبا

 نءدواد نع اس نب داج

 نب نع ةاس نإ قيفش نع اننملا نغ كيعاس» نإ بايش نع بهو نبا

 لظ يف هللا :ايلواو ائارو ند ةجلاو ران ذئموب اهلك ضرالا لاق دوهسم

 ىلاعت هللا شرع

 الو رمقلا كردت نا اهل يغبأي سلا ال* ىلاعت هللا لاقو 26 دمح وبا لاق 9“

 ناهرإلا ماق اذكهو رمقلا نم أطباس ملا نا ىلاعت نيبف*رابنلا قباس لبللا

 اا اهنا ضرفلاو ائركَذ اك لكأيه
 تادوجوم تناك ةدرجم اروص ت0

 ةلماك ال ةصقأن ةوقلاب ال“ لمعفلاب

 ىتح الماك نوكي نا بحي طسوتملاو
 رشا ااوورل اأو هرب لكي
 سوفن انمل ردق ناو داوم يف روص
 نع ةجراخ اماو ةيجازم اما !هسوفنف
 اًروص تناكاذا اهنا ضرغلاو جازملا
 ال ةوقلاب تادوجوه تناك داوم يف

 نم جرخملاو ةلماك ال ةصقان لعفلاب

 ارمآ نوكي نا بي لءفلا ىلا ةوقلا

 0 نا بيو لعفلاب
 ةوقلاب ام ناف جورخلا 'ىلا' جا
 لعفلا ىلا ةوقلا نه هتاذب جرخي ال

 اهيلا جاتحلا يش تايناحورلاو هريغب لب

 لمعفلا ىلا تايناوسجلا جرت ىح

 جاتحلا يواسي فيك هيلا جاتحماو
 يذلا محلا اذه ءافنلا تباجا

 تايناحورلا نوك وهو هوئركذ
 ىلع ملسم ريغ لوفلآاب تادوحوم

 ام تايناحورلا نم نال قالطالا

 ةوقأاب دوجو هيفام وأ ةوقلاب هدوجو

 ىتح لعفلاب هدوجو ام ىلا جاتحيو
 لراف لعنلا ىلا ةوقلا نه هجرخي

 لقعلا َنم لوهقلا دادعتسا ال سفنلا
 3 يش لكل دادعا هل : لقملاو كدنع

 ا اههدحاو يش ث لك ىلع ضينو

 برقا ةروْرَصل فو لعفلابرخالاو
 تبي مل نمناف ةيواعلا تادوجوملايف
 ةيلقع ةدعاف هل شعب مل اههف بترثلا

 لالا تبث دقف بترثلا تبثاذاو الصا
 لكسبلف بناج يف ناصقنلاو بناج يف

 لك الو هجو :لكن م الماك يناحور ٍ

 لضش . هجو لك نم ًاصقان يناهسج



 مزاول نه ةيلمسا هتوقب رائي و رشلا

 ةيمحلاوةعاجلاو ٌةدشاا ةدضفاا ةؤقلا

 اهب راتخي وهلا ذئااونبملاو لذلا نود

 فلاأتلا ةي وهشلا ةوقلامزاو نم ضنا

 ةنابملاو هرشلا نود ةذامللاو ددوتلاو

 ساناا ىشا نم نوكيف ةءادلاو

 محرأ نمو هودءو هممت ىلع ةيمح

 هقيدصو هيلو اعضاوتو اللذت سانلا

 مدختسا دقن لاوكلا اذه غلب اذاو

 ريحلا يبناج يف اهلمحت< او نيتوقلا

 يف قئالخلا داشرا ىلا هنم قرتي
 اهفالطاو ىئالعلا نع سوننلا ةيكزت
 ىلا اهغالباو بضغلاو ةوبشلا ديف نع
 سفن لك نا مولعملا نهو لاوكلا لاح

 نوكت ال اهلا-ءذهةيكزةيلاع ةفي رش
 ىلع ىرخا ةوف اهعزانل ال بقنا |

 زجاعلا نيئعلا حو اهعابط ,فالخ

 نوكي الةوهشلا ىملفنت نع هعانمما يف

 يف عّروت لا دهازلا نوصنملا كك
 ةردقلا 6 رظولا ذاضف نع هك راما

 يناثلاو زجاع رطض» لوالا ناف هيلع
 لسيمح زايتخالا نسح رداق راتخع
 يف فرشلاو لاوكلا. سيلو فرصتلا

 يف هلك لوكا اماو نيتوقلا نادقن
 هللا ىبص يبنلا سفنف نيتوتلا مادختسا
 ةرطف . نيناغوزلا سفنك سو هيلع

 ةكرشلا تعفو هجولا كلذب و اعضوو

 نيتوقلا مادخغ“اب اهبمدقلو ابلضفو

 يف امهاتساو همدزقسإ لذ انود ينلا

 هلدعتستا ملف ماظنلاو ريخلا بناج

 تاداخورلا ةئباصلا تلاف لكلا وهو

 اه ردق ناو داوملا نع ةدرجت رود

 ال اريبدتو ًافرصت اهب قلعتل ضاخا

 هابةينارون اهصاختاف ةطلاغمو ةجزاع
 مالنسأا هيلع لاق دقو تيانلنا يش تف نا ة ةروريد تن 0و دك

#1 

 عطقناو ةروك للا نيعلا ىلا براغملا نم اهيف ىشم يتلا ةهجلا يف ريساا هب

 نرا ةرورمغلاب الع دقو كلانه هل راععا ضارتعال ايد ىثملا ناكمإ هل

 ه«يىىبج ةداسم رادقم الاضرالا ن٠ لغشي سيل سانا| نه هريغو نينرقلااذ

 نم هرمسب طبي نا زوي الفهتفص هذه ندهو [.ىطضم وا !رعاف وا اًعاق لغتف

 م ضرالا نم نيع يف اهبيغم ناك ول اهلك براغالا ناكم رادقم ضرالا

 نموا ضرالا ةبدح نم هرمدب طخ ىتاي نا نم دب الو لوجلا لها نظي

 نيعلا كلت نا لئاق لوقي نا ىلا يداتاا نم طخلا من ام اهزاشنا نهرمثل

 ربخا دقو ةيماح الو ةئمح انيع ةغللا يف رحيلا ىم نا زوجي الف رحلا يف

 جارس كلفلا نم يف امنا اهناو كالفلا يف ميسا سمشلا ترا لجوزع هللا

 ولف, ضفانتي, الو لت نا زوي ال. يذلا قدسماا وه. ىلاعت هللا لوقو

 تلا تناكا رضا يف وا لهجلا لها نظي: اك ضرالا
 مالكآ فلاخلا لطابلا وه اذهو كلفلا نع تجرخو ءامساا نع تااز دق

 نيئرقلا اذ نا كش الب [يقي مصف كلذ نم هللب ومن اق لجو رع هلل

 هللإب و ينزاغملا يفازإلا خا, ىلا: نكلتنإ نتج ةيماملا ةثوللا:نيملا يف وهن ناك

 ف نوع يف تاغ

 مرج ند 1 نم! موج نا نم هيلع ناهربلا ماق أمر عم امس ال قيفوتلا

 اهدجو* لجوزع هللا لوقوهو طاق رخ ناد 5 و قيفوتلاىلاعت للأب و ضرالا

 دجو هنا ةرورض 2 ةءاموق اهدنعدجوو*+ةمحيرفو*ةيماح نيعيف برغت

 تاوعمااهضرع ةنج* لجو زع هللا لأقو ايا دنع ال نيملا دنع موقلا

 مههلعدلا تاولص ءايبنالا حاورانا ىلعصنااو عامجالا مص دقو* ضرالاو

 مالسالا لها ةلمج نم دعي ال نه لوق يف الا ةنجلا يف

 هللا لوسر ربخاو ةنجلا يف ءادهشاا حاورا كلذكو ,ضارعا اهناو حارا

 يف 10000000 .! هليل ما ر هنا سو هيلع هللا ىلد

 ةعبارلا يف سي رداو ةنلاثاا يففسوي و ةيناثاا يف ىحت و ىسعو ايندلا ءاهم

 لع هللا ىلسص ةعباسلاو ةسداسلايف ييهارباو ىمومو ةسماخلا يف نوراهو

 نا

 ( ءانفب لوقي نم

 00 ااااسومومص سس



*» 0 
 نإ ريبخو ةيتع نب بوقفي نع تدحي قاما نب دهم تءعم لاق مزاح

 هللا لوسر ىلا يبارعا ةاح' لاق هدج نغ ةيبا نع ممطم نب ريبج نب دم

 لايعلا عاسفو سفنالا تدهج هللا لوسر اي لاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 هلوظإ ثيدحلا ركّذف انا هللا قستساف ماعنالا تكلهو لاومالا تكبنو
 هّشرغ نا'هللا ام" ردت كحيو يبارغالل لاق ملسو هي اء هللا ىلص هنا هيفو

 ري رج نبا مف فصوو ةبقلا لثم هعناصاب لاقو اذكه هضراو هتاوع“ ىلع

 ان لاا دا اذكم لاقو ىنعلا هعباصاو 1 لاماو هديب

 مما اننا 5 الاق ريضبلا دع نب دمحاو هللا نوع نب دما اث تاب

 لع 5 زاو ناك ات يشحلا مالساا دبع نب دمم اذ عبصا َّن

 مسمن: ناهلس وه شمحالا نع ةعش انث يروذتاا ثراولا دبع نب دمهلا

 كالو نوويسل كلف يف لك لاق سابع نبا نع ريبح نب ديعس نع نيظنلا

 لزغلاكلفك
 اهدجو*نينرفلا يد نع لجو زع هللالوق ضيا اوركذو 6 دم وبا لاق 6

 ةيماح اضيا* *يرفو ةّممح نبع يف برغتأ

 نيعلا يف ناك وه نينرقلا وذو كش الب قلاوه اذهو »6 دمع وبا لاق 96

 غاينيخ كعب 1 لوقت 5 اةراركسا نم ةيماح اهتم ن :.م ةئمح ةيماحلا ةئبللا

 طرت ىإ.1ناه ”ناحرزو# ةريبلا يف قنا «تديك هان اول "كرري رانا

 لوا نري ام رادقمو لهاج الا هتحاسم ميظع رادقم لوجي ال سقيشلا

 ىنبلا اهب رغم رخا ىلا يدجلا سار رخا نه تناك اذا يوتشلا اهب زغم

 ةقلبرأو نوعبراو نأ هرادقمو دهاشا قزم ناطرساا كر نم ثناكاذا

 رادقم نم لقا يسدنملا ناهربلاب اهلك ضرالا نه يزاوي وهو ثالفلا نم

 ةعاسبلا'هةذهوأ كهف ليم ةفاللا ةنالئاوظربل ايفاالا توم نركي ؟لئانتتلا
 ةغالاب وةيماح ةئمح [نيعنوكت نا اس ال ةتبلا نيع مساةغالا يف اهيلع مفي ال
 ال يذلا قداصلا لجوزع هللا رابخاب نيع اهنا انقيت الف انبطوخ ةب رعلا
 يعنتا نينرقلا اذ نأ يقي اناع هفلخ نم الو هيدي نوب نم لطابلا هيتأي

 ملو بحل اماقو الاكالا ةوبنلا نم

 لكم وه لاو اهنا ىلع مرممب عقب
 انو اقلطم بلاك نيب متاضافف هريغ

 بناج عيجرتو يواسئلاب الا متكح
 نيلاك يف ملوفاملوقن نو ٍيناحورلا
 لكمو لماك يناثلاو لفاك اهدخا
 عون ةئباصلا ثلاق فرشا اهبا ملاع
 ةوهشلا يتوق نمولخي نسل ناسنالا
 ةيميببلا ىلا ناعزني اهو بضغلاو

 ةيناساالا سفنلا ناعزانإ و ةيعيشلاو

 ضصرحلا ةي وهشلا ن روثيفارغعابط ىلا
 دسحلاو ربكلا ةدبضغلا نمو لمالاو
 ةعهذلا قالخالا نم اهريغ ىلا

 عون هتفص هذه نم لثاك فيك
 اهمزاوأ نعو اهنعنب رهطملا ةكئالملا

 فرع مهعاضوا ةيفاص اهقحاواو

 مهعابظ ةيلاخ اهلك ةيناويحلا عزاونلا

 مولي اهرسسأب هي رشدلا عطاوقلا نع

 مهتلمح الو هاجلا بح ىلع بضغلا
 مهعابط لب لاملا بح. ىلع ةؤهشلا
 مهرهاوجو ةقفاوملاو ةبحلا ىلع ةلوبخت

 تباجا داحتالاو ةفلالا ىلع ةروطغم

 ىلوالا لغم ةطلاغملا هذه ناب ءافنملا

 فرط يف ناف لعنلاب لءنلا ودح

 ا1'"ةةنئازبللل اعنا ىيسفت ءةيينلا

 سفاوةوبشلا ةوقو بضغلا ةوق نأثوف

 ةيلمح ٌةوفو ةيلع ٌهوف ناتوف اهل ةيناسا

 منتو عمجت نا اطل نيتوقلا كنبتب و

 رومالا مسقتن نا اهل نيتوقلا نيتاهب و
 ماسقالا ض رعت 3 لاوحالا لصفتو

 وه يذلا لقملا راتذف لقعلا ىلع
 قحلا دئاقعلا نم هل ذفانلا رصبلاك

 قدصلا لاوقالا نمو لطابلا نوذ

 نودريخلالامفالا نفو بذكلا نود



 يلعفو يلوفو قلخو يرما نارثأ هيذف
 ةهجب هلضفو 0 يناحورلا ىواف

 ام ةيقاخلا هتهج ناك اذا اصوصخ

 ترهظو تلكلب ىرخالا ةهللا تدق
 تيهجو نم كل ضرع أطال اناو
 درجلا يناحورلا نيب متلضاف كنا اههدحأ
 لضفتا ناب متكححل درجلا ينامسجلاو
 نيب. ةلضافملا نك متفدصو يناحورال

 يفاورلاو ينامسإاو درجلا يناحورلا

 ليصمالا كاب ها مب الو عمججلا
 ءاواس ف رطب هئاف درجلا يفاحورلل

 مل اذا اهف ضرغلاو هقبس فرطب و
 هيف رثأوي ملو اهمزاواو ةداع سندي
 ناك لب جاودزالاو داضتلا ماكحا

 ءيش يف هعزانب ال ترحب اهل مدن“

 تانيعم ثراص لب هاضريو هدير

 لح .هلجال . ىذلا ضرفلا ىلع هل
 ةطاسلاو ةدحولا ةلطعو بيكرتلا

 0-2 يبا سوفتلا صيمخت كلذو

 قئال_هلا تراصو اهمزاولو ةداملاب

 نيشي اذام يرعش تيلو قئاوع

 فيك مبا صفعثلا نشكعا نمابلا
 ميقتسملا ينعملاب قئارلا ظفللا ىدزي
 * ليف أه منو

 هضرع مؤللا نء سندي مل رمل اذا
 ليج« ابيالثرب < ءادر لكن

 اهي سفنلا ىلع هجيمل وه نأو

 ليس ءانثلا .ندح ىلا سيلف
 درا ظفللا نيب رياح نك اذه

 لب هل لبق ىنملا رافخا رجلا ىنملاو
 ىئعملاو ةرابعلاو درجلا ىنعملا ْنِدإ رياح

 يف فييطللا ىنعملا نا'كشي .ال'ىتح

 درجلا ىنمملا نم فرشا ةقيشرلا ةرابعلا
 نه جروطت ا 3 يفاثلا هحولا اأو

 دحاو تقويف مرج نوكي نا نكميال هنا ا:لعةرورضلاب و* نو<بسل كاف يف
 صنب رمقلاو سمشاا تناكو كالفالا ريغ تاومساا تناك ولف نيناكم يف

 نيلغادتم ريغ تقو يف نيناكم يف اناكك كللفاا يفو تاوعسلا يف نارقلا

 ىمعها الا لجو زع هللا ىلا لاحلاب لوقا بسنني الو عنتم لاحم اذهو دحاو

 لوقلا اذكهو كاف وهو *امس وهو دحاو ناكم يف سملا نا مصف باقلا

 ةرادت الا ىلع ٍلج صن نوهعسإ كفيف لكو يلاعت لوقو موُختلا ينو رملا يف

 ىلاعت ربخي لو كلفلا يف ةحباس موهيلاو رمثلاو سعلا نأ ىلاعت ربخا هنال

 ةريسلا .مايالا يف لب روهدلا ذابا لع تناك ردتست مل ولف انوكس اهل نا

 ل عرعا را ال ىتخ انعييقت

 نم ءارث أه عصف لطاب اذهو ا هيا اهماما انكل ريدتسم ريغ جوعم وا ميفت 4

 كلذكو ةرورتض ةرئاد اهلا قرش ىلا برغو برغ ىلا قرش نم اهرورك

 يئرجت سهشلاو*ىلاعت: هللا لوق نع لد ذا مُلسو هيلع ىلص هللا لوسر لاق

 هيلع هللا لص قذصو شرعلا تح اهرقتسم مالسلا هيلع لاقف*أط رقتسا

 تحن ادبا اهبال سو

 ىلا بناج نم هيف ىش» ناو هنع جرخ الو هيف مزلي يذلا هعضوم وه

 دحاو طخو دحاو

 *يذلا ركتسد نا الع دقو ةمايقلا موي ىلا شرعلا

 نامل نبا هّللا:دبغ اق ىرذهلا فا (كبإ رم نب دجحا ( انثادح:) سناج

 نب ميهارب اربا اددح يسخرسلا هيوم“ نب دمحا ن « هللا دع اثدح يورهلا

 ةمل“ نب دامس انث يمعاولابرح نب ناجلس يتتدح ديح نب دبعات مزخ

 ىلا هبو ضرالا ىلع اذكه ةببقم هامسلا لاق ينزملا ةيواعم نب ىبسأيا نع

 يبا نبا وه رفمخ نع بوقعي نع ديلا دبع نب ىبي اث ديم نب دبع
 كارل" ل اقف: لاقل قبال '"قيبنز هاجت لاق رولا قيوخؤش نع ةيشحو

 نه سابع نبا لاق*نولثم ضراللا نمو تاومم“ عبس# لجو. زع هللا لوق
 ةيواعم نب دات ينل عا د نإ هللادبعانث دح ضعب ىلع نوضعب تايوتلم

 دبع انأبنا لاق يرصإلا ى حاس ١١ ىحي نبا ايركز ىبجحي وبا اثأدح يثرقلا

 | نالوا لإ بهؤلاش مهلك اولاق باتش نب ةلسو يا تاو بولا

 مزاح
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 ةفورعم امون تسل موجرلا كانت ناف اضياو ءايسلا نود موجرلا نا مصف

 تاومسلا يف رانالو انطوليتفتو بكل وكتب رانن هكذا وزو بيش ىاناو الص)

 ضرتعا دقو تاغالا فالتخال ءامسالا ين الا فالتخالا دن ملف الصا

 تاومساا ريغ كالفالا لعل اذه يف ديعس نب رذنم يضاقلا

 يه تاودسلا نا. لاق هنا الا رك ذ ام ىلع ناهرإ الو د6 دم وبا لاق 96

 تاومحساا ضعب. ناكل ضرالاب ةطيمم تاوم.سلا تناك ولف ضرالا قوف

 ةفاضالا باب نم قوفلاو تتلا كرال «ىثإ نسل اذهو لضرالا تخم

 تع ءىشويف لاقينإل

 7-1 كلذكو ةتيأا هل 9 تيحندإلا قلظع ع

 ٠ العلا ةوعصلا ىثاح رخاآ“ ينل تخ

 هناف ضرالا زك سم يشاح رخا

 اضيا وهه قوف هنا هيف ليقام

 يسع موسفملا ىلع الا.كلفلا ن

 دهاشلا فكراهرإلا اذه لع 0 ةلا هل فوذ ا قوف قف جوربلا
 ٍِ ١

 ضرالا قوف يهف هاما تاك ثيحن ةرورمد تاوعسال تدقلا ناكم يف

 ضرالا ملباف .ثيح نمو

 ملا * لجو رع هللا لاق دقو ضرالا .ىلا :ءالجرو ءاهسلا ىلا هسارف مدا

 لعجو !ًرون نويفي رمثلاب لوجو اقابط تاومم» عبس هلل قا 51 اورد

 اجارس اهيف لهجو .اجورب ءامسلا يف لمج * ىلاعت لاقو * اجارس سمشلا
 ةيبيومثلا نازل فكم الأزهري اهل اني حير ىلاة عل رخال ديا قو

 سعت .ناو .ءامساا

 ىلا برغم نه مث برغم ىلا قرعش» نم ضرالا لو> !مارود ىلع نايعلاب
 اراد اذا رمقلاو سمشلا تناكل لبجلا لها نظي اه ىلع ناكولف قرشم

 _ارع اجرخ دق اهيلع انسأ ىتلا ضرالا ةحبج لباقي اهف اراصو ضرالاب

 يبرم قياذي هنا زوجي ال هنا اذهب عصف ىلاعت هلل بيذكت اذهو هاهسلا

 تاومساا يف اهف اراد فيك اهنال اهنع اجرخي ناالو تاوعملا رمقلاو

 نبا ناك امثيحو 3 الو ءامسأا ا ىعف

 دهاشملا ١ يرورضلا ناهربلا ماق دق م ءامساا ف ايبا

 ىلاعت صندقف اضياو ضرالا ىلع اقابط ةقباطم تاوهسلا نا ةرورمم وصف

 لكو *ىلاعت لاق مث تاومسسلايف موهّنلاو رمقلاو سمشلا نا ىلع انرذاذ اك

 مالظ الة ضحم راونا اهرهاوجو خنس
 اهكردي ال اهئايض ةدش نم يثو اهيف

 ةياغ ترو رصبلا اهلاني الو سلا
 اهيف ل وجي الو لقعلا اهل راي اهتفاطعل

 نه بكرم ناسنالا .عونوب لايخلا
 ٌةداَم ند تفلارمو: غب زال ال انعلا

 ةجودزمو ةداضت» رصانعلاو ةروصو

 نادثاو ناجودز» اهنم نانثا اهعابطب

 نارفانتم اهم
 جاودزالاا نمو جرفلاو فالليخالا

 عدبم وهام جرملاو داسفلا لصحي

 نه. عراخ 5 نوكيرال يغ نهال

 عبش عبممو رشلا ع“ ىلويهلاو ةداملاو ؛ يش

 ةروصلا نمو اهنم. بك رملاف داسفلا
 العلا, ءزوصلا قطختك نوكيا فك

 ىلا جاتحماو رونلا يواسي فيك
 فالئتخالا ةوهيف راطذملاوجاودزالا

 اهنع ينذ:ملا ةجرد ىلا: قري انك

 ةئياضلا رشاعم متفرع م ءافنحلا تباجا
 مك دام ساو تايناحورلاه له دوجو
 اولاق هيلا مدشرا ام ليلدلاو هيلع

 نه اهناوحا انةرعتو اهدوجو افرع

 شب رداو ثيشو سدهرهو نوئيذاع

 ممضفاندقف ءافنحلا تلاق مالسا|اهيلع

 ميج رأ يقف كضرغ ناف ميهذم عضو

 طشسوتملا ىنن يفامجلا ىلع يناحورلا
 كراكنا ابا راصف يرشلا
 عدبملا ن ا ملسي يذلا ند .م اًرارفا

 نع عراخلا نم فرشا *يش نم ال

 دحاو ما يفاخورلا بناجو لب يش
 هسيفن ايهدحا نارعا نامسجلا بناجو

 ردصي داضتلا نمو

 وهف هدلس>و 4وس> يناثلاو هحورو

 يرابلا صاب: عدب» حورلا ثيح نم
 هقلخي عرتنم دسملا ثيح نمو ىلاعت



 لغمل زف ضرالا نم دعصي امك وجلا

 امو حايرلاو دربلاو جولثلاو راطمالا

 ببشلاو قعاوصلا ثم ءامملا نم لزني

 تاوذو حزف سوقو بابضلاو باحسلاو
 يف ثدحي امو ةرجلاو ةلاهلاو بانذالا
 ةرخبالاو هايملاو لزالزلا نم ضرالا
 يوقلا تاطسوغم اهو كلذ ريغ ىلا

 تاربدمو تادوجوملا عيمح يف ةيراسلا
 تاتئاكلا عيب يف ةعئاشلا ةيادملا
 نع ياخ ام ادوجوم ىرن ال ينح

 اولاق امل ”الباق ناك اذا ةيادهو ةوف
 نم تايناحورلا لاوحاف ةلاخلا اماو

 بر راوج يف روريسلاو . ةحهبلاو

 اجفامط ؛ د. قي انيك بالا
 ديحتلاو سي دقتلاو حيبستلا مهبارشو

 ىلاعت هللا ركذب  مهسناو ليلبتلاو
 ل زاب منال امام
 ال هتلاح 0 هكر

 ضمغي ال 1
 ال كرمت نمو كرحتب ال نكاس نمو

 نمو ضببقلا ملاع يفايب ورك نمو نكسب
 نوصعي ال طسلا ماع 3 يناحور

 ثورمؤي ٠١ نولعفيو ممرمأ ام  هنلا
 تارواعو تارظان»

 ةلصأفملا يف ءافتحاو .ةئباصلا :نيب

 ةيرششنلا نيبو ضحلا يناحورلا نيب
 ىلع اهدرون نا اندرا نخثو ةيوبنلا

 ال دئاوف اهيفو باوجو لاوس لكش
 تايناح هرلا ةئباصلا تلاف ىمخب

 ةدام ال هيث نهال اعادبا تعدنا

 ىلع دحاو رهوج اهلك يثو ىلويه الو

 ترد دفو

 00 عنف
 ضرالا رومعم نم نيادملا نا انلع.دقو راهنلا نم يناثلا فصنلا لوا يف

 لاقنم مزايف لامش ىلا بونجن نمو ثرغم يللا قرشم نم اهيدا ىلع ةذخ
 رأف اهنكاش" ناكل خلك نأ ةروكم نيغ لعألا ةبتصتنم ٌضزالا نا

 راسب جيصلا ةالصرتادب الو ةرورض راهنلا لوا يف رهظلا يصب نا قرشأا

 يف مهنم دحاو لك يجاح نوب ام ةلباقم نع لوزن كش الب سممثلا نال
 نا مل لحي الو نولوقل ام ىلع مالا ناك نا دب الو ةرورض راهنلا لوا

 نا ضيا مهمزاب و راهنلا فصن لبق يلصت نا زوجت ربظلا ةالص نا لوي

 ديب اهةلباقم'لغ لوف الك لشلا نا" اردما رخ'يف انك اش ناككن م

 تقو يف الا رهاغلا نولّصي الف راهنلا رخآ يف الا مهنم دحاو لك يجاح

 د 5 نع جراخ اذهو سمشلا برغل ىتحرصعلا ةالصا مسني ال

 يلي .ال ضرالا رهظ ىلع نم لك ناف اهرب وكتب لاق ن 3 مالسسالا

 ناكملك ينونامز لك يفو لاح ب دبا هرابت فاصتنا رثا الا رهظلا

 دقلو* ىلاعت لاقو* 5 ٍٍطتاوعم مبس# لجو زع لاقو لب هنن نبب اذهو

 نعلن ودك لبق هديل ناهرجباا ماق ازكهو* قئارط عبس مكقوف انقلخ انقلخ

 هلوقد قئارط !ما ىلعو اوم“ عبس اهنا ىلع ضعبل يراردلا ضعب رمقلاو
 * ضرالاو تاوم-أا هيرك مسو* ىلا هتلافوهيف ًاقرطتميضاقي قئارط ىلاعت

 ي.ركلا ةطاحاو ضءب ىلع أهضعإ

 اول اساف لو هيلع هللا ىلص هللا لوسز لاقو: ضرالابو مبسلا تاوملاب
 ن#<رلا شرع كالذ قوفو ةنجلا ىلعاو ةنجلا طسو هناف ىلعالا سودرفلا هللا

 شرعلا ىلعا* نأب ناصنل انا ذه ربخاو* ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا* ىلاعت لاقو

 بك اوكلا ةئي زب ايندلا ءاهسلا اني زانا* ىلاعت لافوملاعلا ةياو قلخلا ىعئنم وه

 تان ةياع ناهرإلا ماقام صن وهاذهو*درام ناطيش لك نم ًظفحو

 ناكل هاهنا يف تناك وا امالاندلا ةامع نود يعاب يرأا بكاوكلا

 كالت تناكقالاو *امدلا نغ جرخن نع تناك وا ءامساا ىلا نولضي نيظايشلا

 قابطنانم ناهربلا هلع ماق 7 صن اذهو

 موجرلاب ءامدا نه نوعونم مهنا مص دقو كلذب الا مهيلا لصت ال بوشلا
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 هذه تسيلف برغ ىلا قرش نم كريب هناف اهنم ىلعالا الا اهعيمج ةكرح
 نيملاهلا:بر:هلا دجلاو ملوق لطبف تاكرملالضفا

 ننعازوركلا نم مهمتك ركذ ندوه ذ ام كلذكو 96 دمي وبا لأق

 ام بصنع ةتباذلا بكاوكلا باصتناو اهوركد ماوعالا نم فال ١ هاهتنا
 الو اهيلع ليلذ ال ةطقاس ىوعدو درمم بذك ضيا اذبف اهكلفل اهعطق نم

 فيكف عانقاب الو بغشب كلذ نم ءيش ىعاوت أب ملو دحا اهلثم نع زجعب

 تافارخلاو تافاملا هذهلثمف نيبئاصلا هامدق ضعبا دياقلوهاناو ناهربب

 نيهاربلا هيلع تماق ام اماو هتلطباو ةيءالسالا ةعي رشلا هتعفد يذلا يش

 ناملاما| بر هللدجلا و ارز يسض الال دعساز اضن دوجوم ة:سأاو 5 را ينوهف

 6 ضرالا ةي ورك نايب بلطم 9؛
 ضعب رك ذ يف ىلاغت هللا ءاش لا ذخان نيج اذهو 26 دمج وبا لاق 9#
 ةيورك ضرالا ناب تحص دق نوهاربلا نا اولاق مهنا ثالذو هب اوضرتعا ام

 نوململاةمانما دحا نا قيفوتلا ىلاعت هللاب و انباوجو كلذ ريغ لوقت ةماعلاو
 الذب لضربالا رذوكت اوركدي ل مهنع هلل يضر ملعلاب ةمامالا مسال نيقمتسملا

 تةءاج دق ةنسلاو نآرقلا.نم نيهاربلا لب ةلك هعفد يف مهنم دحال ظفحي
 *لبالا ىلع راهنااروكي.و راهنلا ىلعليالا روكي * لجو زع هللا لاق اهريوكتب
 وهو ةماعلا روك نم.ذوخام ضعب ىلع اهضعب ري وكت يف نايب موا اذهو

 اهنميتاا شو كالذك سمت ا نارودو ضرالا ريوكت ىلع صن اذهو اهترادا

 ن.ارقلا صنب زابنلا ةيا. يو اميغم لبللا:ةلظو اهقازشا, راهلا_ءوض نوكي

 ةماعلا نم كلذ نم لهجامركنا نا لاقيف* ةرصبم رابنااةيا انلعحو * ىلاعت لاف

 الف سمشلا تلاز اذا رهظظلا يلصن نا انيلع لجو زع هللا ضرتفا اما سيلأ
 سهلا لاقتنا وهام هنانمديالف سمشلا لاوز ىنعم نع نول أسيف معن نم دب

 يتلا ةفاسملا طسو هفناو ههجوب لبقتساو صرقلا ههجوب لباق نه ةلباقم نع

 ناكم لكو نامز لك يف اهبورغ عجضوم نإبو يملا عولط مضوم نإإ

 11222000-013 ظ 8

 و امنا كالذو :سعتلا بوزغ عضو٠ يلب يذلا هبجاح ةهج ىلا اهذخاو

 « |" ( ين - لصفلا )

 يحولا يعدي نم حو انكح نوكي لب

 انلاثماءايبنالاو اولاق .ةدحاو ةرينو ىلع

 ةروصلا يف .انلاكشاو ٠ عونلا يف
 لكان امنولك اي ةداملايف اننوكراشي

 يف اننومهاسي و .برشن امتع نوبرشيو

 انل. نيا نف انلثم رشب سانا ةروصلا

 * متعب أتم مزأ مل ةي زم ةيأبو مهتعاظ
 اذا ملا عاش اًرشب . منعطا نئلو

 اولاقف:لمفلا هاو ميرتلاتم + نورسامل

 نوطسوتملا بابسالا مم تايناحوزاا

 في رصتو .داجيالاو .عارتخالا .يف

 هيجوتو لاح ىلا لاح نم رونالا
 نودؤقسي لاك يلا ادبمنم تافواخلا

 ةيسدقلا ةيلالا ةرضحلا نم ةوقلا

 تادوجوملا ىلع ضيفلا .:نوضذيفيو
 عبسلابك اوكلا تازيدم]اهنف ةيلفسلا

 ابك ايه يو اهكالفا. يف ةرايسلا

 لكوه لكلو .لكيه يناحور .لكأو
 لكيلا كلذوملا يناحورلا ةسو كلف

 ىلا حورلا ةبسا هب نصتخا يذلا
 اوناكوهريدمو هربدمو ةيروويف دسملا

 اهنوممسإ امي روأباب را لك اييملا :نّووعسإ

 تايئاحورلا لغفن تاهما رصانعلاو ءاباأ
 نم لص# صوصخم ردف لع اهكيرت

 رصانعلاو عئابطلا يف تالاعفن اهتاكر ني

 تاجازةماو تابيكرت كلذ نم لص
 ةسونامدج. يوف اهعبتيف تايكرملا يف
 لثم ةيناحور سوفن اهيلع بكريو
 دق مث ناويملا عاوناو تابتلا عاونا

 نع ةرداص ةيلك تاريثاتلا_نوكت

 ةزداص ةيئزح نوكت دفو يلكيناحور

 رطالا سنج عش يثزج يناحور نع
 اهنمو . ثالم ةرطف لك مو كلم

 يف ةرهاظلا ةيولعلا راثالا ثاربدم



 زجملا ةفرغم انيلع بجاولاو ناثدحلا
 برقتي امناو هلالج ىلا لوصولا نع

 مويزديدا نيرقملا تسول هلا
 نوسدقملا نوربطملا نويناحوزلا
 مهف رهوجلا اما ةلاحو العفو ارهوج
 ةيناوسحلا . داوملا [:رع نوسدقملا

 ةينادسملا ىوقلا نع نئئربملا
 ةيناكملا تاكرملا نع نوهزأملا
 يلع اولبج دق ةينامزلا تاريغتلاو
 يبسقلاو سي دقتلا ىلع اورطفوةراهطلا
 نولعفيو محرما ام هللا نوصعي ال

 اذه ىلا اندشرا امناو نورمأوي ام

 نح سدرهو نوميؤاع لوالا ارلعم

 مهف مهيلع لكوتنو مهلا برقتن
 دنع ان'وامفشوانائاضوو انتملآو انباب را
 ةهلالا هلاو تابرالا بر وهو هللا
 نع انسوفن ربطن نا انيلع بحاولاف

 بدهنو ةيعيبطلا تاوهشلا . سند

 ةيناوهشلا ىوقلا قئالع نع انفالخا

 اننبب أم ةيسانم لصحي ىتح ةيبضغلاو

 مناط قلد ءةكاناحملا كارم
 اوبصنو مهيلع انلاوحأ ضرعنو مهنم
 أذل .نوعفشيف ميهلا انرومأ عيبمج يف

 مهفزارو انقزارو مهقلاخو ا:ةلاخ ىلا

 لدي سبل تيذهتلاو ريبطتلا اذهو
 انهاطفو !سايرو انباستك اي الا

 دادغتا تاوبشلا تايند نع ا:تفنا

 دادعتسالاو ., تايناحورلا ةهج نه

 تاوعدلاب . لابتبالاو .حريضتلا وه

 تاكلأ لبتبو تاولضلا ةماقاو

 تاب ورشملاو تاموعطملا نع مايصلاو
 ريضلو ئابذلاو نيبارقلا بيرقنو
 انسوقنل لص مئازعلا ميزعتو تاروذجلا

 ةطماو زيغ نه دادع“او دادعتما
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 نُنالو* ىشيف هارهع يرج نمو باذكلا ىباكلا ريسفت نم انساو*نورفاكلا

 ءانساوز نم تانئالا هاقتلا ةمالا'هلقن اب يت امناإنأش يف نيمهملا لق نم

 بر هلل دب اواناقاملك هيف دجو ميحصلا ثيدمحلا شتفن !دنسمنيثدحلا

 اذهو اهريبدتو بكاوكلا قطن نم ىلوالا ةفئاطل اهتعدا («لطابلا امناو نيملاعلا

 انك ال لاق مل جعتملا نا نم كان اكان ىلع مدنع ةجج ال رفك

 هوزكدببياذلا,اذهوأ انمب ل شملابابىلوا:تناك انرثانتب بك اوكلا تناكو لقمت

 اهريثات سيلف رهاظ ملاعلا ين ريثات ا ناك ناو كلير اوكا .نالزعىشب نقل

 لئالدلانه اذه انناتكيف ءانكو دقام كلذ ىلع لدي رايتخاو 57 ربات

 قارحالاب:رانلا ليث دك اهريثأأت ماو ةراتخ ال:ةرطضم بكاوكلا نا ىلع

 ناسالا وذحيلفافلاو ةيذغتلاب ماعطلاو جازملا داسفأب ميسا و دي ريتلاب هاملاو

 ريغ كلذ لكو ملاعلا يف امرثاس نم اذكه ىرج أمو منلل ضباب جياهالاو
 دحاو ريثأ:. اهريثأت نال ىرحلا اذه ةب راج كالفالاو بكاوكلاو قطان

 دقلو راما كالذك نيبو فاتتال ةد>او ةكرح اتيكرحو فلتخم ال

 تاكرألا لضفا ماي لضافلا راتخلا نا اذهب هتضراع دقو مهضغب يل لاق

 كالِلدامو هلت اقف تاكرملا لضفاي ةنرودلا ةكرحلا كلتو اهادعتبالف

 قرف ناب وكرار ضيا تاكل ليضفا.قكوما قاب ناجم
 لاهش ىلا بونج نه ةكرحلا نم لضفا قرش ىلا برغ نم وا برغ ىلا
 كالفالاو تاكرولا لضفا م.دنع نوكي فيكو بونج ىلا لام نموا

 نيتاه ياف ترغ ىلا قرش نم عساتلاو قرش ىلا برغ نم لقت ةيناملا

 لضفات سل ىتاا 53 روعا رخالا راتءادقو م دنع لضفا اهنانعلق نيتكرجلا

 انكم قاكياباز كاهرب آلبةؤرا (يواع3:هذهو نقب لؤقلا اذهداسف نيلظف
 "طخ لع وا لضفا ولع ةكرملا لب لاقنم نيب و كنبب قرف الو طقس دقف

 اٌمارم ضع ف لفسآ مارجالا كلت دجن نو ةعجارو ةرئاس مقتسم

 سل جورب ركمعزب قفاوتو كلوت ىلع ضع يف طفسأو ضب يف فرشتو
 | وهو قرشىلا برع نم مطقي ءاذلياللا صضءبو ةديهس ةراأ ىرخاو لطم
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 م
 ايرغمةفئاطلا هذه مالك ناكف مثدعب ءاج نميأرل ىنعم الف جاجتحالا نع

 يف ممموصخ يف اوري ملاذا مهكرششل مل [طبغمو اهرفكب ىلوالا ةفئاطال
 نونجلا يفاولغ ةيئاثلا ةفئاطلا هذه تداز مث هتفص هذه نء.الا بلغالا

 الو عزو اقلكر امل عمدا از ذالو اهوملاط لوالي 7 040 0 اوباعف

 موجنلا يراحو كالفالا ةمره اهيف يتلا بتكلاك ةقش ايف امنع مجربخا

 مالكلا دودح يف سبل اطاطسرا اهعمج يتاا بتككلاو

 ديحوت لع ةلاد ةديفم ةلاس كنك بلك بتكلا هذهو 26 دمتوبا لاق 6

 بتكلا ةعقنم مظعو مولعلا عيجداقتنا يف ةعفنلا ةئظع هت ردقو لجو رعمطا

 فيك فتمتي انسب ةيعرتشلا ماكس الا لئاشم:ىنق' دودملا يف انركذ.ىتلا

 كال هلاك لاهاي ماا قنالا ةقمقو انيك ليغ اعتلال علا لورا
 نفيكو ضعب لع اهمضعب ظافلالا ةانبو رسفملا نم .لدجلاو ماعلا نم ضاخلا
 نوال ةي رورض ةعص كلذ ن نم حصي امو حئاتنلا جاتناو تامدقملا يدق'

 نه يلا دودملا ٍترضو ةتللا حصي ال امو ا امو ةرم حصي

 امكللذ رتغو ءارقئسالا ليلدو باطخلا ليلدو هلدا نع اجراخ ناك اهنع

 هنع هتام لهالو هسفنا دهتدملا هيقفلاب ؟انغ ال

 انركذ نيتللا نيتفئاطلا يف دلوت ايف ةنحلا يظع نب ار الف 6 دمموبا لاق ه

 هللا لوحب لكشملا بابلا اذه نايب لمتلا لضفاو رجالا ميظع نم اشر

 شام ل نأ نالضعنو هبا لجو وع هاسو لؤقنقا مديل انو تر دقي لاك
 صوصننممأسو هيلءهللا ىلص يبنلا مالكو نارقلا يف وبفناك ءيث يا ناهروب
 كاذادع ام لك اماومهغب ىلاعت هلا هدياو رظنلامكحا نم لك هلي روطسم

 هللاىل كيلا مالكو نارقلاف بغش وا عانقا وه امئاو ناهربب عصي الام

 نيلاعلا بر هلل دجلاو نايلاؤ هنم ملسو هياع

 هيبن مالكو ىلاعتو هناعس هللا مالكي تأ نا هللا ذاممو 96 دمع وبا لاق 9“

 ة:سااون ارقلا ىلا اذهبسني اه نادرب وا نايعملطبب اب لو هيلع هللا ىلد
 هرك وأو هرون مت نا الا هللا أي و * اللاظبا يف ىعسإ و اعب نماوي ال نم

 لوقعملاب لوةي الو سوسغنأب لوقي |

 لوقي نم مهنهو ةيعيبطلا مهو

 دودجب لوقي الو لوقعملاو سوسملاب

 مه«وةيرهدلا ةفسالفلا مهو ماكحاو

 دودحلاو لوقعملاو سوسحلاب لوقي نم
 ةعي رشلاب لوقي الو ماكحالاو

 نه مه«و ةئباصلا مهو مالسالاو

 مالساوام ةعيرشبو اهلك هذهب لوقي
 هللا يلص ىؤنطصملا ةعيرشب لوقي الو

 ىرادتلاو دوويلا مثو ملسو هيلع

 نولسلا مثو املك هذهب لوقي نممهنمو
 عئارشلاب لوقن نمع انغرف دف نحنو

 0 نآلا كشف نايدالاو

 ميتناقم يف هأوهو هب ا دبتد و اهب

 يف ةوبصلا نا انركذ دق ( ةئباصلا)
 0 اص ةذللا يفو ةيفينملا ةلباقم
 نع هاله ليم من غازو لام اذا
 ءايبنالا مثل معن نع مهغي زو قملا نات

 لجرلا ابص لاقب دفو ةئباضا ملل لق
 ةومصلا نولوقي مثو يوهو ف اذا

 اماو لاجرلا ديق نع لالجتالا وه
 نييناحورلل م هعتلا يلعممهذم رادم

 وه ءافنطلا بهذم رادم نا

 ةئاصلاو نييئام-طلا رشنلل بصعتلا

 باستكآلا وه انبهذم نان ىعدت
 ةرطنلا وه اتبهاذم نا ' قعدت ءاقتللاو
 بانيكالا ىلا (ةئباطلا ةركادق
 باعحصا ) ةرطنلا ىلا ءافنلا ةوعدو

 يفاحور ناتغل ةرابعلا يفو(تايئاحورلا

 نم متغلاب يناحورو حورلا نم مفلاب

 ناكف ناب راقتم حورلاو حورلاو حورلا

 ةصاخلا هتلاح حورااو رهوج حورلا
 مناص ملاعلل نا ءالوه بهذمو هب

 تاهم لرع ادق ًايكح اًرظاف



 لالحلاو ماكحالاو دودأطاو ةماع

 لاجراهل عن 'ريثلاو ةيعضو روما مارملاو

 دنع نم نوديأوي ام رو ةيلع كح مل

 عضوو ماكحا تابثاب روصلا بهاو
 ةراعو دابعلل ةحني* مارحو لالح

 روهالا ن٠ هنع نوربخي امو دالبال
 ملاع لاوخا ىتره لاحلا يفب ةئئاكلا

 شرعلاو ةكئالالا نم .نيناعورلا
 روما ي امئاف مقلاو حوللاو ةوساكلاو

 ةيلايخروصي اهنع اوربع دق م ةلوقعم

 لاوحا نم نوربخيامكلل ذكو ةينامسج

 راهناو روصق مث رانلاو هنا نم داعملا

 ماوعلل تابيغرتف ةنجلا يف رامثو رويطو

 لالغاو لسالسو مهعابط هيلا ليمياع

 تابيهرتف رادلا يف لاكنو. يزخو
 يننالاو مبعابط هنع رجزني ام ماوعلل

 ةينامبجل شا نوصتيال ىولعلا ملاعلا

 م نسحا اذقفو ةينامرج روصو

 مهب ينعا تس ءايننالا يف هنو دقتعب

 ةوبنلاةاكشم نم مهمولع اوذخا نيذلا

 يف اوناك نئذلا ءالابب .ينعا امناو
 ةيشاشجو ةنرهد لوالا تسلا

 ميك اورتغا دق ةيملاو ةيعيبطو

 مولتي مث مهعدب و مهئاوهاب اولقتساو
 دودحي نواوقب موق منو برقيو

 اهوضا .اوذخا امرو ةياقع ماكحاو

 منا الا يحولاب .ديؤم ا|هيناوقو

 اودعت امو مهبم لوالا ىلع اورصنفا

 ىلؤالا ةئباصلا مه ءال 'ءهو رخ آلا ىلا

 سمرهو .نروميذاعب .اولاق نيذلا

 اهريغب اولوقي ملول سي رداو ثيشاههو

 لوقينا ظباضلا ميسقتلاو ءاينالا نم

 الو سونجول نخب ادلا نع
 نم مهيمو ةيئاطسفرسلا مثو لوقعم

 «ه4#

 ممسسسسسللللا

 ( ضرالا نأ نم مصب ال طالتخا لكةفئاطلا هذه تقلطاف هلهاو مالسالا
 كلم قناع ىلع ةرفصلاو ةرذصلا ىلع روثلاو روث نرق ىلد توهاو توح ىلع

 نا بجوي اذهو لجو زع هللا الا هلع الام ىلع ةلظااو ةللظلا ىلع كلملاو

 انرك د يتلا ةقبطلا هذه ترفانف هنيعب رفكلا وه اذهو هانتم ريغ ملاعلا مرج

 يرعش تياف لادجلا نع انين طوق نم رثكا اهدنع نكي ملو ناهرب لك

 ىلع لسرملا ةنبن لع لذنملا  هباتك يف لوقي لجوزع هللاو هنغ مثاهن نم
 اولاق مهنا حون موق نع يلاعت ربخاو# نسحا يشيب مداجو* مل و هيلع هللا

 نم: مضوم ريغ يف ىلات صن دقو*انلادج ترث ك1 انتلداج دق حون اي *

 317 عضوم ام ريغ يف الع انهين دقو نوهاربلا لوصا ىلع :هباتك

 رابةعالا منح الو ضرالاو تاوهلا اخ يف ركفتلا ىلع ىلاعت ضحو اذه

 فالتخاو اعكالفا يف بكاوكلا لاقثناو امهت ايه ةفرعب الا اهقلخ يف

 راودالا كلت ضراعتو اهريوادت كالفاو قيرشتلاو بيرغتلا يف اتاكرح

 كاذكو ءاونسالاو ليملاو ةةطنملاو رئاودلا ةفرعم كاذكو ةدحاو ةبتر لد

 ناوبحلاءاضعا بيكرتو اهضراوعوةعب رالا رصانعلا جازتماو عئابطلا ةفرعم

 ضب اهضعب هئاضعا لاصتاو هتنبارشو هقورءوهماظعو هلضعو هبصع نم

 لكنا نقيتو ةزدقلا مظع يار ةلعو كلذ لع فرشا نفل ةبكرملا ءاوقو

 رطضي تاكرلا كالت فال.:خا نال راتذغ قااخ ةداراو ةرهاظ ةعنص كلذ

 الووه الا.هلا ال ربدم كسم نود هسفنب موقي ال اهنم ايش ناب ةفرعملا ىلا

 اوتاف مين موق داز توه الا عرتفم لعاف الو هاشاخ ربد الو هاوس قلاخ

 ةجحب ذخ اوبال نيدلا نا اوقلطا نا يهو بئاوذلا امن رعشقلينلا ةكيفالاب
 ةلغلاو يواعدلاب الا تنغي ال نيدلا نا اودب_ثو نيدحللا نوي اورقاف

 قامت هلوفو*نيقداص ماك نا 31 رب اوتاه لق*ل+وزع هلوقفالخاذهو

 هيبن هباءاج اهو لجو زغ هللا لوق اذه*ناطلسب الا نوذفتت ال اوذفناف *

 دقوهدغب لئاق لكل وق نع ءانغلاو ةيافكلا كلذ يفو ملسو هيلع هللا لد

 04 ادح' اناع امو جراوخلا نابع نبا ”جاح

 ص
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 قرشنكت ذب ناروتلا سلا ةنيدل* برق

 نارين توب نيضااو دنهلاب كلذكو
 ٌكائياةنالث ملل نكن( (نوينانوبلا اهاو)
 امءا سوح او امان 220

 رهوج اهنا ان« ناعمل زانلا نوم عب
 تقرحا ١[ اهنا اهنمو يولع في رش
 مالسلاو ةالصلا هيلع للملا يهاربا
 ف مهب ميظعتلا نا مهنظ اهنهو

 يف ةلجلاب و رانلا باذع نع داعملا

 ءاوهالا لها ةراشاو ةليسوو مل ليف

 تابرا نولباقي >الؤهو لحتلاو
 انركذ 5 داضتلا لباقث تانايدلا
 لقعلاو ةجاسلا ةرطفلا ىلع مهداّمعاو

 لطع» نف يفاصلا نهذلاو لماكلا
 ةيؤم ةاااو ا هركف للطب درا ل اطب
 هالو داقتعا ىلا هرظنو هلقع هيدبي

 كف !اواعقت املا #ةنعذو والكف داغأ رب

 هنا نظو هيلا نكرو :سوسحلا: فلا

 ممظطف نم هيف وه ام ىو .ملاءال
 ملاع ءارو ملاع الو: يهب رظنمو يش
 أ قويعيبطلا/زم.ءالاوهو ”نلودلا
 نمو ًالوقعم نوتثي”ال نويرهدلا
 نع قرن دف ليد عون لصحم
 ال هتك كوقعملا ؛تثاو سؤتلملا

 ةعب رشو ماكحاو دود لوقي

 لوقمعملا ل صحاذا هنأ نظيو مالساو

 ىلا لصو اداعمو ادبم ملاعلل تنثاو
 ندوكتف "ةساجلا نم ؛تولطملا ناوكلا

 هلكو هةظاحا ردق ىلع ه:داعس

 هلقعو هلهجو هتهافس ردقب هتواقشو

 ةداعسلا هذه ليصل ديتسملا وه
 ةواقشلا كالت لوبقل دعتساا وههعضوو

 اولاف نويهلالا ةخ-الفلا مث ءال وهو

 ةيحنم* روما .ابهباصاو .عئارشلاو

 ال ماكحالا نم لئاسب اماو اهمبغب نوقع الو اهيناعم نوفرعي الو اهرهاظ

 مهاحو م مهاج هب اوماقا أه أمله مهبسح ائاو اهنعبنمو ابليالدب نولغتشي

 ف 01 طق المت / طفقاسو اناذكر و لفشتض'ةلكإ نع ةلوقنم تافارأءاو

 هللا ىلص ىبنلا نع لقن اه الو دنس» نه لسرم الو - نم اهنم ميحص

 باتكلا لها نع هبنم: نإ بهووا رابحالا تك نع لقن ام سو هيلع

 راقلخ الاون ناوعتسالا نيت ةزجنالا نافعا ايس (للولالا»:ةقئاطلاَثلظف

 اولضو اوكلبف بحا ثيح مهيف لحو مهن ةالينفلا نكف لابهكشالاو

 اودقتعاف ليلد هيلع موقي الو يذ هنم مصنال ىلاعأ هللا نيد نا اودقتعاو

 لامهالاو فاغنتسالا قي رط مسرضعب كالسو ليطعتلاو داحلالا:مرثكا
 بوكرو تاحارلا اورث اوتادابعلاو ضئارقلا لامهتسساو عئارشلا لذ حارطاو
 كرتوءاغبلاوةطاوللاو انزلاو روما نم تامرحلا شحاوفلا عاونا نم تاذللا

 رسبت فيك ل املا بدك اودصقو لسفلاو جسحلاو ةاكزلاو مايصااو تاولصلا

 ممم لقالا نءدنو قيفمتااو دجلا كرتو لازهالا لامعتساو دايعلا مظو

 كالله. ىلع املهاو ةلملا هذه مصانلا لسملا سفن ريس يلكماركألا ميظعتب

 مالسالا نايلب اوذغنا دعب نيئمؤوملا ةلمج نءمهجورخو قيكءاسللا هاله

 لكاو انئانبالو انا لال_ضلا نم ةمصعلا هلل لأسأ هلها روم يف اوشنو

 لك ىلع هنا هلقن توهو همدق تاز نه كرادت هلاسنو نولسملا نم انناوخا

 ىلص يلا ثيدحل باطاا !ًودتبا موق مهف ةيناثاا ةفئاطلا اماو ري دق «يش

 نا نود بئارغلا عمجو دانسالا ولع بلط ىلع اودي زي لف لسو هيلع هلا

 هتلر ق ىلع نودي و ال الج هولمحت اهئاو هن اوطعي وا اويعك ام * يشإ اوهتم

 الو المه تأي ل هناو هب نويظاذملا مهنا اولغي نا نودو هيناعم ربدت نود

 لب هب لمعلاو هيف هقفتلاب انرما لب يع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لودسر هلاق

 ناهلس نب لئاقم قيزط نم .ةاج امنالا نو ال ةفئاطلا هذه رثكلا

 انا يتلا يذبلا بتكو ةقبطلا كاتو يباكلا ري سفثو مخازع نإ كاوضلاو

 ىلع اسيلدت ةقدانزلا اهدلو تالعتنم تابوذكاو تاعوضوم تافارخ يف



 ةكرد نيلفادأا لفسأو ةوبنلا ةحرد

 ةلاسرلا ةحرد نم ىلعا دوجو الف ةيملا

 ةيحلا ةجرد نه لفسا دوحو الو

 ةجرد ىلعالاجردملا لوقي نم مهنمو
 ةيناطيشلا ةكرد لفسالاو هكئالملا
 ةيودثلارئاس بهذملا اذهب نوفلاخي و

 عوجر صالخلا ماياب نونعي مناف
 ديما فيرشلا هملاع ىلا رونلا *ازجا

 سييسلاهملاع يف مالظلا هازجا داقبو
 نيلوهعلا قازينلا# كلوتمء فاو ميمذلا

 سوطنب ران تدب نودي رفاهأنب تدب لوأذ

 فتروسدرت وه اراخب ةنيدمب رخاو

 اركرك يعدي ناس“ اديب امهب ذختاو
 اخذني .اراخج يحاونا يف ران تبا ملو

 نيبهسي وك ىمسي ران تييو ناذابف
 رخو وريخاليك هاتب ناهبصاو سراف

 ىحسي ران ثيب و ريرج وسي سموقب

 قرشم: يف" شوايين هانب' ندكتك
 هذخملا سراف نهناجراب رخاو قيصلا

 تويبأا هذهو نيشاتدكبؤبع ناجرا

 ددج مت تشدارز لبق تناك

 رخاو روباسيتب ران تيب .تشدارز
 اًران بلطي نا فساتشك ص او اسنب

 ةنيدم اهودجوف ج اىظ## ناك

 يمم-او درخجيا واد ىلا اهلقنف مذراوخ

 نمراكأ اهنومفعإ سوجلاو اوخرذ |
 وزغ ىلا :جرخ ا ورسخيكو : اهريغ

 نا لاقيو اذ دو ابمثع بايسارفا
 كناورشونا ىلا اهلقن يذلا وه

 !| .اهضعب اولمحو اهضعب اوكرف نامراكلا
 باب . ىلع مورلا الب يف وان ىل
 روباش ءانخما ران ثبب'ةينيظتطسف

 ىلا "كل ذك لزب“ لف ريشدؤا نبا

 ىلع !.نيفعاب ران تدبو يدجملا مايا
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 قاف دف |هاندحوو مو او اف ةبيصلات اج 80 اهادحا أماؤ اهب ءادلا

 هتاوربو ددعلا لعبلطب ف راعملا ىلامطوخ دادتباومبهثف ناوفنع اوهتفاموق

 مطقةيفيكو كالفالا ةئيهو بكاوكلا ليدعت ىلا .اوجردت مث هعئابطو
 مارجالا يف مالككاو نيربنلا يلف مطاقلو ةسّلا يراردلاو رهتلاو نسما

 نود امفو هماظعاو كلذ لك داعاو اهاماناو ةتباثأا بكاوكلا يفو ةيولعلا

 لئاوالا ها 5 ةعااطمو رجلا ضراوعو تايعيبطلا نم كلذ

 ةفشالافلا ةازا 'نمئانزكذام كمَشب جزامامو مالكلا يفتبصن يتلا اهدودحو

 ةفئاطااهذه تفرشاف كملقلا كلذكو ةربدم ةقطان اهناو موحيلاب ءاضقلا يف

 موةحتال ةيرو رض اهنيهارب حاصص ءانثا ىلع انركو ام تعلاظ ام رثكأ نم

 باصانم نا هب ص امرظناا ءافصوةحيرقلا ةدوجو ةنملا ٌةوق نم اهعم نكي

 لوتسا املعا ةدحاو ” ف "طخ نازئاخ 00 هلام فالا ةرشع ف

 هوعلط امم م اه نيب ةفئاطلا هذه قرفن مف ايف باصا يتلا لئاسملا نم

 2 نم هيلع لا مام هفيعاضتو كلذ ءاثا يف ام نيب و ةيناهرب ةححب

 اولمحلانركذ امم يش هعمسبل ديلقتب ارو بغشب وا عانقاب الا لئاوالا نم
 بمتلا مهيفىرتسف ايودسم الوبف هولبقو ادخاو الم هيلع اوفرعثا ام لك
 ناطيشللو كلذ يف ماعلا ةنبابم ىلع اولصح دق مهنا اونظو وهزلا مهاخادتو

 د سرس ل وسر لاق م ةفبطا لخاذمو ةيفخ ملاوم ْ

 ةئمفلاب ذو ضماغ باب نم مهأا لصوتف مدلا ىرمم مذنب ند يربي

 ضرفلا يبن يتلا ةنايدلا مولغ نم ءيش لك نم راغصا انركذ اك مهنا وهو

 اهلبس اولقع ول اوعلاط يتلا مولعلا ةديتن يه يتلاو با يذ لكن م دوصقللا

 نيلوالا مولع عمأج وه يذلا ىلاعت هللا باعك نم ةبأب |ءوتعُي لف اهدصاقمو

 3 رد يذلاو نيرخ الاو

 بابلالا رونو قملا نايب 1ك يتلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ننس ن

 ممدنع ةيانع ال اماوقا الا ن ءدلا ةله نما ةزوكملا ةفئاظلا ةذينه قلن ل

 ةتدب الو ءافك همهف نم يذلاو :يذ نم هيف ط

 نولقني ظافلاب امادجوا ةثالث دحاب ةعيرششلا نم تدنع امئاوهانمدق ام ءىشب

 اهرهاظ



ْ 

 ١ ادخا 5 ميللا |

 مد
 هلو اهريغ هل دلو ال يتلا هتنبأ جوذ اضياوهو:هب سانا صخا نموه ع

 لضْلا نم هدنع همع نباو همع ني روكذملانيلجرلا الكو ناركد نائبا اهنم

 دجاولك ناك ام ريخلا لالخو ملحلاو سأبلاو ايندلا يف ةسايسااو نيدلاو

 ةيصودتع ةانغ سانلا دشا نم اهواعبا ع ملف هلك !انزتيم ارفع اهنم

 ناو لضفلا يف ال امدقلم |هريغناك ذا |هيف سانا بحا نموهو هيف

 رما ام عابتاو قالا ”رمىلا ادصاق هيلارمالا ضوف ليهنم بسنلاديعب اناك

 ساناا بحا مهلك منو هقوفاش اسلف همعو هءاسنو هتقبا هتثرو ثروي مو هب

 صاب فرضت امنا هنا يف ةينغم ةيفاك اهام ات نا روما هدهو هل مهعوطاو هيلا

 ةوبأانإ اريغك دبجلا هلو انركذ 5 سوف ىوه الو ةسايسب ال هل ىلاعت هللا

 تدضو ىتلا ين اهب ىتا ىتلا هتعي رش ناو ق> لبسو هيلع هللا ىلع دهم

 تجالعدلا قحلا أمنا / عطقلا و اهقيدصت ىلا اماث الدت رطضاو امنيها أرب

 بر هلل دجلاو هريغ ملاعلا يف هل نيد ال يذلا :ىلاعت هللا نءد اهناو هاوس

 نم انةفو ام لع هتالك دادمو هشرع ةنزو هسفا ءاضرو هقلخ ددع نإللعلا

 ام ىلع مث ةيذسلا ةيعاملا ةلحملا نم هيلع انرسي ام ىلع مث ةيمالسسالا ةلملا

 هلاناده

 انلمحي و لجو زع هثعاب نع لسو هيلع ا

 ىلص هنع ةتباثلا ناسا رهاظبو نا كاقللاو هاظإ لمع او نيدتلا نم

 نود هرابحاو هفالسا دقي ن“
 لوقو هلوقل ةفلاذملا ةلضملا *اوهالا ميكي: نم الو ةرهاق ةحو عطاق ناهرب

 هلوسروهللا نم ىده نود هنظو هي أرب كي نم الو و هيلعدتلا ىلح هيب

 فلاخت الو اهايا انرعصاو ا:لغاهئاف ةلياجلا ةمعتلا هذان

 7 نمو كلا انضيقت ىد نع هب الو نيلديهنيغ اب كاقلتفابم ن

 ةفاك كتكلالم لعو ةماع كانا لعو ةصاخ كتئايبنا متاخو كالبلخو |
 يظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو

 »6 نيلساا ةفعض ىلت نيدمللاةلهج اهب ضرنعي لوصف ركذ. ١ ٠.86
 اذه انئامز يف اندهاش نم نيتفئاط رما انربدت ا انا ل6 دمم وبا لاق ل“ ٠

 ناكو ةرمجاوهرغا نيب لصفي ال يذلا

 مفعالا روتلا نا: جازملا بيس كلذ
 ملاملا اذه ىنبف. صالحا يفربد

 مورونلا نم هب جزتما ام نين
 ريبدتلا اذهب الا هصالختسا

 محسانتلا باسو (ةيمايصلاو ب 0
 نا نيءلكتملا نم ةءاج يح م

 ةثالث :لوصالا "نا: اومعز .ةيونيكلا

 تندح امناو ءاملو ضرالاو رانلا

 نود .لوصالا هذه نم تادوجوملا
 اولاق ةيونثلا .ايغتنثا نيذلا نيلصالا
 اًهررضتةللا زهق الون ةويحازرجبظب نانلاو

 اذه يف ررخ نم تب أر ا عبطلا يف
 نرش نم ناك امو رانلا نق ملاعلا

 ءالؤهورب ةناظ وتم. ضرالاو رنءاملا
 (ةيزخت نم |ييدش رانلا نم نوبصعتي

 الا دوجو الةفيطل ةينارون ةيواع اهنا

 ابفلاخي ءاملاو اهدادماب الاءاقب الو اهب
 ضرالاو لعفلا يف ابغا ذأ بطلا يف
 هذه نم ملاعلا بكرتيف اههنيب ةطسوتم

 اوكسما نم مهنم(ةيمايصلاو) لوصالا
 هللاةدابعل اودرحتو قزرلا تابيط نع

 فترايينلا ىلا مهتادابع يف اوبجوتو
 حاكتلا نع امفيا اوكسماو اه ًايظعت
 خسادتب اولاق مهمه( ةيخانتلاو )ئابذلاو

 نه لاقتنالاو داجالا يف حاورالا

 ةحارلا نه ىقلي اءو ص لا مخ

 ىلع بترف بصنلاو ةعدلاو بعتلاو

 زج رخآآ ندب يف وهو لبق هفلسا ام
 دحا يف اًدبا ناسنالاو كالذ ىلع

 امو.ءازج يف اماو لءف, يف اما نئ.رما
 هعدق. لمع ىلع ةافاكم اماف هيفوه
 ةنجلاو هيلع ةافاكملا رظنب لمع اماو

 نييلع ىلعاو نادبالا هذه يف رانلاو



 0| الف هعبتا نف نيطايشلا لئابح نم
 تام وهزلا برقي ملو ءاسنلا سمالب

 كالهو رسخ هفلاخ نمو انو تلفا

 روغلا نال لدعملا انتبثا امناو اولاق

 هيلع زوجي ال يلاعت هنا وه يذلا
 نيدضلا ناف ًاضياو ناطيشلا ةطلاخ

 اسفنو اتاذ ناعناقي و اعبظ نارفانتي
 الف اهجازتماو اهعاّتجا زوجي فيكف
 رونلا نوو هتلزنم نوكي لدعم نم دب

 اذهو هعم جازملا عقيف مالظلا قوفو

 ناك ناو ةيوناملا هلاق ام فالخ ىلع
 هيهذمهنم ينام ذخا امناو مدقاناصيد

 فالح ضيا وهو لدعملا يف هفلاخو

 نيب داضتلا تشي هناف تشدارز لاف ام

 < ااك لدعملات شي و ةملظلاو رونلا

 1 ربحا ره د
 نم هرهوجو 0 زوجيال

 يذلا لجو زعهللا وهو نيدضلا دحا

 بيبش نب دهم عحو*دن الوهلدض ال

 لدعملا نا اومعز مهنا ةيناصيدلا نع
 عدل داردلا سانملا ناتالاوه

 ضح مالظ الو ضحم رونب سبل

 لكو ةك انملا نوري مهنا مهنع ىكحو

 ًامارح هحورو هنديل ةءفنم هيفام

 نم هيف امل ناويخلا ميذ نع نوزراجيو

 نا ةيونثلا نم موق نع يكحو ملالا
 نا الا نييح الازي مل ةملظلاو رونلا
 ىم ال هاج مالظلاوملاع سا رونلا

 مالظلاو ةيودسم ةكرح كرت رونلاو

 ةجوعم اقرخ ةيفرحت ةكاغب كرحتي

 ثامايه ضعي. مجم ذا .كلذك انبيف

 رونلا يثاوح نم ةيشاح ىلع مالظلا

 لوما. ىلع ةمط متم نونا , مبا
 لفطلاك كلذو رعلاو دصقلا. ىلعال
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 | ضرالايف امتقفنا وا#ىلاعت لاق 5 مهعابطل لجو زع هرسقو مهسوفن ىلع

 كلذكمالنسلا هيلع قب مث*”مهنيي فلا هللا نكلو مهبولق نيب تفلا ام اعيمج

 اذكهواموصعم سور لام تيب الو دنج ناويد الو سراح الب مثروظا نب
 هسنع لقت ام ني روك ذملا ءايبنالا مالعا نمحصي اياف هتازهعمو هتايا تلقت

 ةلجج ةييصعلاو بذكلا يعاود عافتراو هيلا قيرطلا ةمبص مالسسأا هسيلع

 كلب مثدعو الواي اندب مهن : هموق ريغ نم *أبرغ م ويم هيف هعابتا ن

 سواها يلم لس دمح ةريس ناف اضياو ضانلا نم دحا هركني ال اذهو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر هناب هل دهشتوةرورض هقيدصت يفتقت أهربدت نأ

 كلذو ىفكل سو هيلع هلل ىلص هتريس ري ةزيعم هل نكت موف اح لسو
 جرخ الو بتكي الو أرقي ال لوجلا دالب يف انلق اك أشن مالسلا هيلع هنا
 ىلا همح عم يبص وهو ماشلا ىلا اهادحا نيتجرخ الا طق دالبلا كلت نع

 ءاقبلا اهب لطي ملو ماشلا لوا ىلا ضيا ىرخالاو عجرو ماشلا ضرا لوا

 الوهسفن ريغتأ ملف اهلك برعلا باقر ىلاعت هللا هأطوا مث طقدموق قراف الو
 تسل عاوصا هلها توقل ريعش ينةنوهرم هع ردو تام نا ىلا هتريس تلا

 ضرالا ىلع لك أي ناكو مرد الورانيد كلم يف طق تبي مو ةريثكلاب
 نهلجر لتقو هسفن ىلع رثوي و هب وث عقري و هديب هلعن فصخب و دجو أم
 ملف دوهيلا نم هئادعا روظا نوب لتف !ركسع دهي هدقف لثم هباعصا لضافا
 لصوت الو كلذ هل ىلاعت هللا بجوي مل ذا كلذب "دعا ىذا ىلا بيستي
 دنعنم هاذف لب مهاوما ىلا الو مهنم دحاو مذ ىلا الو مهئامد ىلا كلذب

 اذ_هو هب ىوقثي دحاو ريعب ىلا جاتحم لاحلا كلت يف وهو ةفان ةئاع هسفن

 باوصا نم ايندلا لبهأو ضرالا كوللم نم كلم سفن هب جبع ال ىما

 ةسايسلاوةروساا ساظ اضيا اذهيغتةيالو هوجولا نمهجوب لاومالا توبب

 كلذ ناك لجو زع هب ر.هب رءا ام أعبتم ناك امنا هنا كش الب انيقي حصف

 هربدت نأ بجت اذهو هب رضم ريغ ناكوا رارضالا ةياغ هأيند يف هب ارضم
 نباو هيلا سانلا بحاوه هبا وخا ,ع هلو توملاب نقياو ةينملا هتريضح مث



 يطل

 *أساو نيفورعم الجر زيشع ىثا و اللا هعبتا و مالسأا هلع ىسع أهاو

 طقف ني رشعو ةئامالا ريثع انثالا متلمح يفو مهعيمج غلب ال ددعو ليلق

 موق الو ني رهاظ ريغ نيدورطهم نيدرشم اوناكو مهلينا صن يف اذكه

 دحا ف لتخي الف لسوديلع هللا ىلص دم اماو للملا نوقي ةرورض ءالؤوه لثمب

 نورد ال اقل موق لاء نق مالسأا هيلع هنا ام رغو ضرالا قرششم يف

 مدادجاو ثواب | اذه ىلعأ شن سيئرانوداقني الو دحال نوعبطي الو كلب
 ملظلاوربكلاو ةوضلاو زمااو رذتلا ىرس دق ماوعالا نم فولا ذنم مهفالساو

 ني رهش وحن ضو برعلا ةرب زج اوؤللم دقةيظع دادعاممو مهعابطيف ةفنالاو

 رئاشعو لئابق فولالا فولاهتو عابسلا عابط موعابط تراص دق نب رهش يف
 ىلا هموق هلذخ لب عابتا الو لام الب ماعدف ادبا ضعبأ مهضعب بصعتي

 ماكحالا يرج ىلا مظااو ةي را نموةاكرلامرغىلا زعلا كلذ نم اوطد#ي نا

 صاصقلاىلا او.>ا نم لام ذخاو اوبحا نم لتقب يدبالا لوط نمو مهلع

 ملع لقال ميف نم لجا نم ةمطالا نمو ءاضعالا مطق نو سفنأأ نم

 وا طايسلاب روهظلا برذىلا رؤقلاو ةفنالا طاقساىلاو مهيف لخد بي رغ

 ةراجحلاب محرلاو طوسااب برعغلا ىلاو اناس اوؤذقوا ا رمح اوب ريش نأ لاعتلاب

 الو ةبلغ الو عم الب اعوط كلذ لكل مراكأ داقناف اونز نا اوتو نا ىلا

 لتاقي ةوزغ طق ازغ امو ظّقف رييخو ةكم الاةبلغب ذخا دحا مهنم ١ فوخ

 هباونم | امنا مهما ةرورمض مصف هل اهضعب و هيلع اهضعب تاوزغ مسن الا اهيف

 نمو لدملا ىلا لظلا نم ىلاعت هللا ةردقب مهمئابط تادبنو اهرك ال اعوط
 رباك ا هغلبب مل يذلا يظعأا لدعأا ىلا ةوتمفلا و ىسفلا نمو ملعلا يلا لهجلا

 مم لجزلا بعصو راثاا بلط مثرخ ا نع موا ماك اوطساو ةفسالفلا

 ممهج فوخ نود نيبامتلا ةوخالاة ص هل سانلا ىدعاو هياو هنبا لئاف

 رع دقف هنولجمتا لام الو مهري غن ملسا نم نود هب نودرفني ةسايرالو

 ةعاطت ناك تيكو اهغنع هللا ئكر رمعو ركب يبا ةريس تناك: فيك نئانلا ,

 نلاعت هللا نم ٌةباغب الا اذ_ه قف ةياؤ الو ءاطع الو قزر الب اذ برعلا

 *« |م#”و# - (ين-لمفلا)

 فطلتن دحاو سنج ارهو ةملظلا قف

 حرفلا كلت لخدي يتح هنيلب رونلا
 روصتيالف هنوشحخلا كلتب الا هذكما م

 نيلبالا  دوجوو لك ىلإ. كوصْولا

 ام مالظلا لب مهضعب لافو ةنوشخو

 لفسا نم رونلاب ثبشت ىتح لاتحا

 هنم صلختإ ىتح رونلا دهتحاف هتحشص
 حج هيلع دقعاذ هسفن نع ابعفديو

 ديري يذلا ناسنالا ةلزنم كللذو هيف

 دمتعيف هيف عقو لحو نم جورخلا
 هيف اجوجل دادزيف جرخي هاجر ىلع
 صلختلا لاعيل اًنامز ىلا رونلا جاتحاف

 رونلا نا مهضعب لاقو هملاعب درفتلاو نم

 اهحلصيل !ًوايتخا مالظلا لخد امن
 الف هللاعل ةحلاص ةازجا امم جرت و

 دولا ل مفي راصفانامز هب ثدشت لخد
 درفتا قلو ارايخا ال را ارطضا حيبقلاو

 ريخا الا هنم لصحي ناك ام هللاء يف

 لءفلا نيب قرفو تحيلا نسحلاو ضحملا
 (هنوقرملا) يرايتخال ا لعفلاو يرورمغلا
 كلريداضتم نيلضا نيميدف او:ثا

 اوتنثاو ةملظلا رخالاو رولا اهدحا

 وهو عماجلا لدعملا وه ثلاث ًالصا

 نب داضتملا نيرفاختملا نأف جازملا بس

 م١اجلا اولاقو عماجب الا ناجزتمي ال

 ةملظلا قوفو ةبترلا يف رودلا نود
 اذه جازتمالاو عاّجالا نه لصحو

 امنا جازتمالا لوقي نم مهنمو ملاعلا

 وه ذا لدعملاو ةملظلا نبب لصح

 هب بيطتيا هب. جزتماف اممم بيرذ
 ملاملا ىلا رونلا ثعبف هذال ذتليو

 هللا حور وهو ةيجسم حور جزكممملا
 مفاولا ميلا لدعملا ىلع اننم هئباو

 هضلخي ىنح محرلا مالظلا ةكبش يف



 قالياو شاشلاو دنفرعمدغس يحاونب

 اوتنثا ناصيد بامحسا ( ةيناصيدلا )

 ريما لعفي رونل افامالظو !ًروننيلصا

 رشلالءفب مالظلاو !رايثخاو !ًدِصق

 عفنو ريخ نم ناك اف ارارطضاو اعيط

 رشن هناك امورونلا نق نسحو بيطو

 اومجزو مالظلا نم مينو نئنو رضو
 كارد ساس> رداق ملاع يح روثلا نا

 مالظلاو ةايحلاو ةكرملا نو هنمو

 لعفال داوج دا زجاع لهاج تيم
 هنم مقي رشلا نا اومعزو زيبق الو

 سنج رونلا نا اومجزو ًاقزحو اعابط
 دحاو سنج مالظلا كلذكو دحاو

 ناو .قفتم كاردا رونلا كاردا :ناو
 * يش هساوح رئاسو هرصلو هع“

 وه هرصبو هرصب وه. هعمش دحاو

 فالتخال ريصب مع“ ليف امغاو هساوح

 نائبش مهن يف امدهنال ال بكرا
 معطلا وه نوللا نأ اومكزو نافلتخم

 انول هدجو امناو ةسجملا وهو ةحئارلا وهو

 ةطلاخلا نم ًابرض ه:طلاخةملظلا نال

 فالخب هتطلاخ“ اهنال اعط ءدجوو
 نول يف لوقت كل ذكو برضلا كلذ

 امتسوغو اهتّءارو ايمعطو ةملظلا

 لزي ملا هلك ضايب .رونلا نا اومحزو
 ناو هنم هتحت“ لفساب ةملظلا يقلب

 اهن» هتحنح ىلعاب هاقلت لزت مل ةملظلا

 عزف صالخلاو جازملا يف اوفلتخاو

 ةلغلاو ةملظلا ل خاد رونلانا مهضعب

 بحاو,اهب ىداتق ظلغو ةنوشخي هافلت
 سيلواهنمصلختب مث اهلي وابقتري نا
 م نكلو امبسنج فالتخال كلذ
 ةنل هتحغبو دب دح هسنح راثنملا نا

 ةنوشحعاو رودلا يف نيللافةنشخ هنائسأو

1 

 بشخحلا كللزل قبب مل ىتح ةريسي ةدم تضم ا اوبلص براقالاو عيشلاو

 تلخوترفقا دق دالب و تعطقنا دق لودب و هل بلاط ال رما فيكف رثا

 ةمصقلاو ملسو هيلع هللا للص يبالل تناك يتلا ةدربلا هذهو اهرابخا تبسنو

 نيملاعلا بر هلل دلاو ذئنيح ذنم مرختل مل ةلصتم ةلودلا نا ىلع فيسلاو

 الولومويلا اعنم اندنعنيقي ال ىتح فيسلاو ةعصقلا يف ةلذادلا تلخد دق

 ربنملاو ليج دعب اليج اهرما لقتيفدب الا دبا ةدربلا سابلل ءافلخلا لوادت
 نارها ظناُعاق اهو ةما دعب ةما امل لوادتلا نكلو اهيلع انعطق ال كلذك

 اذه ىرج ام لك كلذكو امهيف كشلا مفرو اهب نيمِلا بجواوه سانلل

 كولم نمرصنن نم لوا نيطنط سق تام نا ىراصنلا نيد ثبلي مل مث ىرهملا
 ةدابع ىلا تي ةينارصنلا كرت كلم يلوو نيط:طسق هنبا تام مث ايندلا

 ةينارصنلا ىلا مجرف نوطنط ف براقا نم لجر يلو مث تام نا ىلا ناثوالا

 يحمالساا هلع ىمومو ليئارسا ينب تاين ايف تفص اش دوهيلا ةنايد اماو

 ةعب رشلاب مهلك يب ذكت مث ناثوالا ةدابعرابظا ىلا نيلئاماولاز امو شرهظا نيب

 فيكف مهتلود عاطقنا ىلإ ةقبط دعب ةقبط مالسااهيلعهتوم دعب اهب مثاتا يتلا

 مريغ هعبني نا

 وهو هنع ديحم ال يدح هربدت نأ يرورض ناهربو © دمعوبا لاق 6

 لييثارمما ينب نا يف للملا رثئاسو ىراصتلاو دوهيلا نم دحا نيب فالخ ال هنا

 لمين مجريفتو مدالوا ميذ نمنوكي نانكي باذع دشا يف رمعمب اوناك

 ىسوم مثاتاف قاطم باك هيلع ربصي اليذلا لذلاو ميظعلا برضلاب بوطلا
 ىلاوهنمفضخا سفناا ىلتق يذلا رسالا اذه قارف ىلأ موعدي مالسأا هيلع

 لاسحلا كلت نملقا يفوه نمم نوعمتمو نمالاو ةبلغلاو كلملاو ةب رحلا
 ام لك ىلا هل بتسي ناو جرفلاب هيدي ىلع ممطي نم لك ىلا عراسي نا
 ال هنم هجرخا نم ةدابع ريفتسا ءالبلا اذه يف نم رثكا ناو هيلا هاعد

 مهنكمي رمش ينبو عمتمم ركسع لها اضيا اوناكو ةمرحلاو زعلا ىلا اهس

 ْ بناج لك نم ءادعالا مهةنكت دق دج ريغص دلب لها اوناك : مث ةوطاوتلا



 086 يا
 ١ هيلع هتكربب كلذ ناكو مويلا ىلا ةواتم نارقلا نم ةزوس كلذ يف تلذنو
 | ةرمضحب دمرلا نم ىلع ينيع ءارباو هسبلا ربعبلا ىوكشو هتاراذناو مالسلا

 نإلاليتلا ةاشلاروردو هعبت ذا ةقارس سرف مئاوق خوسوةءاس يف تاعاملا

 نكه ديشم يكح ذا مكمل هلوقو هئيجعو بئذلا مالكو ماعطلا عيبسلو ارارم امل

 وعصلا ينو تقوال ىتاف رطلل هاواعدو تام ناىلا شعتري لزي ملف كيذك

 ىتامت ةيحد ةروص يف ةرم نيئرم مالسلاهيلع لب ربج روبظو تقوال ىلجناف

 اهدعب يذور الو دحا هفرعي /لجر ةروص يف ىرخاو سانلا ةرمض# ةيحد

 اهوبا هل لاقف ينزأا ةثراح يبانب فوع نبا ثراحلا تنب بطخ ذا هلوفو

 ءاصربلا نب بيبشما هو تقولا يف تصربق كلاذك نكتللاقف اضايب اهبنا

 رصنت نم لوا نا نم انركذ ام مم ا دج ريثك اذهريغو روبشملا رعاشلا
 ردق اه هللاوف حيسملا عفر نم ةنس ةئاثالث وحن دعب نيطنطسق كولملا نم

 شو ةيطارب ينب و ربش ةريسم ةيمور نع لحر ىت> ةينارصنلا رابظا ىلع

 هدوهعنم ناكو هاطملاو فيسلاب ةينارصنلا ىلع سانلا ربجا مث ةينيطنطق

 نعنورفان اندلا ىلا عارسس سانلاو رصنن نم الا ةيالو يلوي ال نا ةظوفحملا

 اذه نكو ثيلثتلا ىلع ال سوي را بهذم ىلع هلك اذه عم ناكو يندالا

 ةدااهذه دمب مهنا نم هنوعدي امىلا فاضم مهذكوى راصالا ىوعد نم

 نك اسالابارخهئاقب و ىرخا دعب ةرم سدقملا تيب بارخ دعب و ةليوطلا
 حيسملاسأر ىلع عضو يذلا كوشلا اودجواماع نيعبس وماع يتئام وحن هيف
 ةبشحلاو هبنج نه راط يذلا مدلاو هيدي يف ثب رسض ينأا ريماسملاو مهمثزب

 ةثفاا ةبذكلا هذه لثم عرتخا نما بجملا نم يردا الف اهيلع بلص يتلا

 ثيد#ل ههجو باصو اهدائءاب نادو اهب قدضصو اهملق نم ما ةحوضفملا

 ريماسملا كللتو نيملاس مالا كللذو كولا كالذ يفإ نا يرعش تبا اهب

 لتةكنولوتقم نوذورطم نيدلا كلذ ل هاو ةدملا كلت لوط ةبشخلا كالتو

 اهنكسيال لاوطلا روهدلا بارخ ةنيدملا كالنو مولا ةقدنزلاب رتست نم

 دالوالاو عابتالا مل تاج اكولم اندهاش دقو شحولاو عابسلا الا دما

 رما هنا حو ”الكلاو رانلاو “املا يف
 جازمو رشلا نمابضاخيا سفنالا لقب

 ناكرالاو لودال ايف هيهدمو ةملظلا

 انو: ضررالاو.رانلاو:: املا :ةثالث اهنا
 ربدمو ريحلا ربدماهنع ثدح تطلتخا

 ريخلا ربدم اهوفض نم ناك افرشلا

 رششلا ربدم وبف اهردك نم ناك امو

 ىلع دعاف هدوبعم نأ هنع ىورو

 دومف ةثيه ىلع ىلعالا ماعلا يف هيسرك
 هيدي نيب و لفسالا ملاعلا يفورسخ

 ظفحلاو ميفلاو زيتا ةوق يرق 2 را

 ةعب راو رسخ يدي نيب اك رورسلاو

 ربكالا دب رهاودب ومنادب ومص اختنا
 ميرالا كاتو ركشمارلاو ديبتصالاو

 خي ةعبسإ نيملاعلا رها نو ربدي

 نولابو راكشببو رالاس مهئار زو

 كدوكو روتسدو نادراكو ناوزب و
 ىنثا كي رودت ةعبسلا هذهو
 هدئناتس» دنهدهد:ناوح نيناحور رشع

 هدنغك ةدنزيَخ هدنودهداروخ هدنرب

 هدئياب هدنوش هانا هد كب لكنت

 ىوقلا .هذه.هل تمّتحا نانا :لكو

 راص ريششع ىنئالاو ةعبسلاو عبرالا
 هنع مفتراو ىلفسلا ملاعلا يف اينابر

 ملاملاب ورسسخ ناو لاف فيلكتلا

 ابعومج يتلا فورحلاب ربدي امنا ىلعالا

 كل نم روضت نهو مظعالا مسالا

 ريك الا رمسلا هل حتفنا اك اعنف ر لا

 لوجلا ىمج يف ىقب كلذ مرح نمو

 هنباقم. يف مُملاو ةدالبلاو نايسنلاو
 قرف ممو ةيناحورلا عيرالا ىوقلا

 ةنيهاملاو ةيدلسم وباو ةيكذركلا
 يحاوتب هيك ذوكلاو ةيكماج ديبسالاو ظ

 رخالاو روز ربشو سرافو زاوفالا



 هللا .ةلك ميسملاو: سراف "ضرا ىلا
 ساوفو برغملاو مورلا ضررا ىلا هحورو
 نييبنلا متاخ يف اي م مهيلا يسملا دعب

 ديعس وبأ اومحهزو برعلا ضرا ىلا

 يذلاناوهئاسؤوز نم سيئر يوناملا
 وهيذلا تفولا يلا جازملا نم ىفم

 نيثيامو نيعبسو ىدحا ةنس وهو هيف
 ةياعيسو لا رشع دحأ ةرحملا نم

 ضالخلا تقوىلا قب يذلا ناو ةنس

 جازملا ةده هبهذم ىلعو ةنس ةئاهلث
 قب لف ناوكيف| نش كفلا ركع ىلا
 اذهاننامز نم ةنس نوسمخ ٌهدملا نم

 ةب رجمةبامضخو نورشعو ىدحا وهو

 صالخلا ودب و جازملا رخأ يف نت
 -تالغاو . يلكلا نمالغا ىلا
 لعا هللاو ةنس نوسمخ بيك ارنلا

 يف رهظ يذلا كدزع وه ( ةيكدزملا)
 ذابق اعدو ناورشونا دلاو دابق مايا
 ناورش ونا عاظاو هباجاف هبهالم ىلا

 هلتقف» دجوف هملطف هئارتفاو هب زخ ىلع

 لوقك" ةيكدزملا لوقنا قارؤلا كح
 | تنرينوكلا يف 'ةياوناملا "نم ريغك"
 لوقب: ناك كدزم نااالا نيلضالاو

 رايتخالاو دصقلاب لعفي رونلا نا
 قافلالاو. طرملا "ىلع لعفث ةملظلاو
 لهاج .مالظلاو .ساسح ملاعرونلاو

 قافثالا- ىلع ناك جازملا ناو ىمعا
 كلذكو زايتخالاو دصقلاب ال طبلعاو
 نود قافثالاب مق امنا صالحلا

 نع سانلا يهني كدزم ناكو رايتخالا

 فراك املو لاتتقلاو ةضغايملاو ةفلاخلا

 ءاسنلا ببسن غقي امنا كلذ رثكا
 لاومالا حاباو ءاسنلا لحاف لاومالاو
 مهكارتشاك اهيف ةكرش سانلا لعجو

 «م1

 امئاو ةدملا هذه دمب هدنع تمص ةزمعم ياف مالسلا هيلع يسملا عفر نم ماع

 رما اذه اهجوزتف هوبا اهقشعت ينارمصن تنب ةينارصن تناك اهنال هما هرعت

 نماماو ناسنالا يف هرثئوت اب ءافخ الةأشنلاو هيف ىراصنلا نيب د

 هيلع هتايح يف هربخ مهغلب ذا هوعبتا مهئاف سو هسيلع هللا ىلص يبا عبت

 قاقشناو نارقلا زامماك هباعصا ميج ةرضحب هل تناك يتلا تاي 0 37 ١

 هنوني ال مهناو كلذ نع مزج مثرابخاو توملا ين ىلا دوهيلا ءاغذو رمثلا

 ناعبنو مويلا ىلا كلذك ىهف كوبت نيع ناعبنو بويغلاب راذنالاو الصا
 ريسي ماعط نم ريثكلا رفنلا ةماعطاو ركسملا ةرضحب هعءاصا نيب نم ءاملا

 ةبوعكملاةفيعصلا يفام لك ةضرالا لك أب هرابخاو عوملاةرضحب ةمج ارارم
 عراصمب هراظناو طقف ىلاعت هللا ءاهما ىشاح بلطللا يب و مشاه ينب ىلع

 نب ليفطلا طوس يف مقاولارونلاب و - افشوما هلل ةراكص ردم قا

 *امرغ ءاضقو هنع دب را مفدو مهني ة :رضحب عذجلا نب نينحو يسودلا ورمع

 ريسإ رق نم بكار ةثاعب رأ ورم دي وزتو هبني يشم رياسإ رق نم رباج

 شإ رق نم ةئام ةرضضحب هجورخو مهنودع عبارتب نذا وه هيفرو هبنجي قب

 يف دلص رمح يف. بابلا حتفو هنوري ال هلع مثوراغلا لوخدو هنوري ال مثو

 هسيفءافتخالا هنكما ال ذثموي كالانه ناكولو طق هيف نكي ملر اغلا بنج

 ماع لك مولا ىلا هاظ وهو عرذا ةيناع نه لقا الا نيبابلا نيب سيل هنال

 يف يناثلا بابلا تف مار ولو نيملسملا نم ضرالا لها هروزن. نيح لكو

 كالذناك ولو هناكم نعاملاس هتحازا ىلع اوردق امضرالا لها رجلا كلذ
 عوج الا اونوكي : منال ةنوؤم الب هل نوبلاطاا هارا ذئموي كلائه بانا

 هيفتك راثاو رححلا كلذ يفسدقملاهسأ روان اوك ريغ ن وميممبلعل شي رق

 الج فاوكلا لقت لوقنم ىلامت هللا لعف مويلاىلا قان هذي رهاظو هعصعمو
 ديب زيال مث ماعك ىلاعت هللا الاهيصخ الامهيمرت يذلا زامخجايهرو لج نع
 ازغ ذا ليفلا بحاص ةهربا شيج ىلاعت هللا ىعرو مضوملا كلذ يف ةمبح

 ةركتم ربط يدياب ةزككملا ةراجحلاب ملسو هسيل هللا ىلص هدلوم ماع ةكم

 تازنو



 م

 فاللا مثواعوط اسودهيلع هللا ىلصهب ا اوهروهم وقحا روبلغل مهلك اوداقناف

 هكلم نعلالخن الاهنكما نملك لحناو ماوجا 7-5 ةوخا اوراصو فالا

 مهلك لب زعيف مطب الو لام ءاطعا الو وزغفوخ الب اعوط هلسر ىلاوهنم
عحاسو الام اك هشيح كرو 7-5 ىوقا

 يذك هدلب نما داب عسواو هنا

 همادا بكري هتيعر عج هل دجحت نيجوتم كولمنبا أجوتم اككم ناكو عالكلا

 يذو دوز يدو ميلظ يذو ريم نم همع يب ىوس هديبع نم دبع فلا

 ىما هلك اذه مدالب يف نوجوتم كولم مهلك مثريغو ورع يذو نارم

 اوم يف مثدالبنوك لقدك لوقتهوهلب زابخالا لمح نمدخا هلهجي ال

 2: مرئاسس مع جرزالاو سوالاك موا برعلا عج مالا ناك اذكهو

 جرزلاو سوالا هعبتا امو هتازوعم نه مسرهب و هتاي نم مدنع تبث امل ةليبق
 اهتيهل لام ال ! ريقف ناك ذا هل ا دس> هموق هذبان دق دي رط دي رف وهو الا

 دالبيف أش بتكي الو ًأرقيال ايم دلو الو خا نبا الو خا الو هل با ال
 مل-.هم نود ةلكمملا ىلاعت هللا هلعف اهب توقلي ةرجاب هموق منغ ىعرب لوجلا
 20 : م ةئجع و

 "5 ره ةراك ىلع هيف

 ماسك فتون هئادعا زارقا 6 م مجرَغو ثراحلا نب تروغو ٌءزح نإ دبراو

 عنتي رصق الو باوب الو بجاح الو سرح الب هدارا نم

 ليفطلا نب. سمامك ميك اتفو برعلا ناعجش نم هلتق دار

 هذه دعب وا ناهرب اذه دعب لبد مم تذكموهو دوسالاو ةولطو حاج و

 لب: هعبتا نم اهب ينمي الو ايناد يغيب .ال وهو. ةيافك ىلاعت هللا نم ةيافكلا

 هباعصاول ماق ثالذ ىلع ربصلا ىلع هوعباتو هدعب مهيلع ةرثالاب راصنالا رذنا

 اوضروهقلل ال ىلاعت هلل مايقلا نا مهلعاو مههلع كلذ ركناومهعنف مدق ىلع

 تسيلهذه نا ف كششءالو هدحو هلل.الا هركناو كلذ مظعتساف هل دوهسلاب

 لب توص دعب الو ةباغ يف بغار ةئد الو الصا طق اند بلاط ةفص

 هيعدتام ال قحلاوه اذهف مهفىفدا هل ناك نإ ةصلالا ةوبثلا ةَميقَح هذه

 ١ 20 دقو اعو ط جميد اولخد كولملا نا يف رولا تكلا نه ىراصناا

 ةثاعالث وكدع ةينيطن اعلا يفاب نيلطئطسق ريضان كللهلوا نال. كالذ ىف 5

 ربشأا ب رخانملا سيمنشلا ىلا يدوب

 يريسف .اهقوف رون ىلإ ىبعتلا مفدتف

 رونلا ىلا لصب نا ىلاحلاها١ كلذ يف

 كلذ لمفي لازي الو صلاخلا ىلعالا

 يف :ىث رونلا *ازجا نم ىتبب ال ىتح
 ردقنال دقء:هريس ردفالا ملاءلاا ذه

 دنعف هئافصتسا .ىلع رمقلاو سمشلا

 ضرالا لمي ىذلا كاملا عفئري كلذ

 تاوعسلا بذذتجي يذلا ثأملا عدب و
 دوت مث لذسالا ىلع ىلعالا طةسف

 لفسالاو ىلعالا.. مرطضي ىتح ران
 اهيف ام لاختي ىتح مرطضي لازي الو
 مارطضالا هده 00-0

 ركذوةنس نيتسو ناو ةئارعب راو أَلا

 ةلبجلا نم فلالا باب يف ينام مب
 ملاع كلم نا نانرباشلا لوا فو

 *يش هنم واخي ال هضرا لك يف رونلا

 الا هل ةباهن ال هناو نطاب رهاظ هناو

 ضرا ىلا هضرا نان ثيح نم

 رونلا ملاع كلم نا اضيا لافو هودَع

 مدقلا جازاا نا ركذو هضرا ةرسس يف
 ةب وظرلاوةدوربلاو ةرارخلا جازتما وه

 رشلاو ريخخا ثدحملا جارملاو ةسوريلاو
 ةرشملا هباحصا يلع فام ضرذ دفو

 ف عيرالا تاواصلاو لاومالا يف

 كررثو ىتملا ىلا ءاعدلاو ةليالاو مويلا

 لخماو انزلاو ةفرسلاو لتقلاو بذكلا

 ىلعيف أي ناو ناثوالا ةدابعو روحلاو
 هلثم هيلا يتاوي نا ركب اه حور يذ

 نا ءايبنالاو ماعلا ف

 مدا ةكملاو ملا هللا فيعب.نمززل وا
 هدعب جون مث م هدعب اعيش مشل وبا

 ش ماللاوةالصلا مهيلع هدعب يهاربا

 : قى هداقتعاو

 تثدارزودنملاضراملاةددنلابثعب |



 هتيكلالم نم ًاكلماهيلاهجو رونا كلم

 ةسقنا اهسانجا نم هازجا ةسمخ يف
 ةسمخلاب ةيرونلا ةسحخلا تطلتخاف

 ماو ميسنا ناخدلا طلاغت ةيمالظلا

 ميسنلا نم ملاعلا اذه يف حورااو ةايحلا

 طلاخو ناخدلا نم ثاف الاو كالملاو
 مومسلاو ةلبغلا رونلاو رانلا قي رحلا

 نم ملاعلا يف اف 'املا بابضلاو جيرلا

 رونلا سانجا نف ةكرب و ريخو ةعفنم

 سانجا نيثرشو دا فو ةرضمنمهيفامو
 اذه رونلا كلم ىأر الف ةلظلا

 هتكئالم يره اكلم رما جازتمالا
 صلختل ةئيملام لله ىلع ملاعلا اذه قل

 ةملظلا سانجا نم رونلا سانجا
 رئاشو نمتقلاو: لسعشلا, تراس:,امناو

 نم رونلا هازجا ءافصتسال .موجنا
 رونلا ىفصتست سمشلاف ةءلظلا .هازجا

 رحقلاو رخلا نيطايشب  جزتما يدل
 نيطايشب جزنما يذلا رونلا قصتسي

 لازيال ضرالايف يذلا ميسنلاو دزبلا

 ىلا عافترالا اغا نم نال عفلرب

 ادبا رونلا ءاز ازحا عيبج كاز ذكو اهملاع

 ةملظلا ءازجاو عغافلرالاو دوعصلا يف

 ضاخ# ىتح لفستلاو لوزنلا يف دبا

 جازتمالالطبب وهازجالا نم ءازجالا
 هلكىلالك ل صي و بيكارثلا لمضاو

 لافو داعملاو ةمايقلا وه كلذو هملاعو

 عفرو زييقلاو صيلختلا يف نيعب امو
 سيدقتلاو :حيبستلا .زونلا ءازجا

 عفئرتف ربلا لايعاو.بيطلا مالكلاو
 لامعا يف ةيرونلا ءازجالا كلدب

 لازي الف رمنقلا كلف ىلا ميلا دومع
 رهشلا لوا نه كلذ لبقي رمفلا
 مث اًردبريصيف هيلتميف فصنلا ىلا

 م

 مكحوا اذك لاق هنا اهنودماما وا 53 ات واب حاص ىلا كلذ غلبب ىتح ةقث

 ركب يبا لعفك مسو هيلع هللا ىلد هللا لوسز ىلا كلذ فاضم ريغ 0

 هفاعضاو جارلارمع برضك وزاهنلا ردصةمجلا ةالصكو ةدرلا لها يبس يف

 اذهبذخأي نم نيململا نف ا دج ريغك كلذ ريغو بطاح قيقر ىلع ةهقلا
 دا لف يف:ةمح ال هنال الصا هب ذخ أثاال نحنو هب ذخ ينال. نم مهنمو
 ل ضافولخي الو هنيد نايبي انيلا هلسراو هعابتاب ىلاعت هللا انرما نم نود

 نم فنصلا اذهو همشو ناب يجولا ينأي الو مهي نوف ةحج الو مثو نم

 ةاروتلا يف سدل ام نالا ايلع مثيلا مهعت هثارشلدوهيلا لقن عيمجةفص وه لقنلا

 مهنكيالدوهلا نا الا قالطلاب رحت ىثاح ىراصنلا لقن عيمج ةفص وهو

 فقي نم ىلعاو هل عبرات ىلا الو السصا يبن بحاصوملا كالذ يف اوغلب نا

 ردقي الما اذه 0 اًرصع ميفقاسا مسلوب مت ص نط ىراصتلا هدنع

 دنعابذك مين دحا يعدي نا لاف يس راكنا الوهراكنا ىلع مم روها

 ممررقاذا اماو ظقف هدنع اب الهج هب نظي نمم هيلع هزي وجت يف عمطي نم

 ”الصا هراكتا ىلا م ليبس الف مهيتك فرعي هنا نوردي نم كالذ ىلع

 هسيلع هللا ىلص يبنلا مالعا نم هيف امو نارقلا لقنو 26 ديوبا لاق 4

 ىراصنلاو توملا ينت ىلا: دوهيلا ءاعدو رمثلا قشو بويغلاب راذنالاك لسو

 هنعزوتلاب مهخيب وتب و نارقلا لدم ٠يبملا ىلا برعلا مسيمجو ةلهابملا ىلا

 باص !يمروليبابالا ريطلا ةصقوتوملا نونمتإ الماي دوهيلا خسبوتب و

 لك لقتهناف ننسلان م ريغكو عئارشلا نم ريثكو ليم نم ةراجحب ليفلا

 نوب راحت“ نونيابتم ءادعا مبلكو ىغافقلاو يعد رلاو ىرمضملاو يفاملا كلذ

 هلقن مث هل مهلقن يف ةمعاسملا ىلا موعدي ”يش كانه سبل اضعب مهضعب لتقي

 أحاقل اموق فالخ .الب برعلا تناكو برغملاو قرشملا نيب نم ”الؤره نع
 كلل | نوثراوتي مثدالب يف اكولم وا ةعاضقوفاياو ةعبب رو رضك دحام كلم ال

 يواس نب رذنملاو افص كلم مارابنب رهشو ناعونهلا كولك رباك نعارباك
 ناعيكام يدنلجلاىنبا ذايغو رغيجو ةشبحلا كلم يشاجنلاو ني ريلا كلم

 اوداقناف



 فلعل

 ٍ بر هلل دجللاو مييلع هظفح يللاعت هللا ىلوت دق هنم ابرق دفانلا ناك نم

 ممدحال ت قو نا لقنلا نم يش يف اهقوف اهث ةلك يف ةلز مهتوفت الف نيملاعلا
 ماسقالا هذهو ركشلا ىلاعت هللو ةعوضوم ةلك هيف محتل نا اقساف نكمم الو
 نيملاملا بر هلل دجلاو اهروغ ىلا اهادعتن الو اهنم انثيد ذخان يتلا ةثالثلا
 مطاثما نع ةقثلا دحاولا وا ةفاكلا وا برغملاو قرشملا لها هلقن ءيش مإارلاو

 رثكافدحاو الا ملسو هيلع هلل ىلص ينلا نيبو هنني سيل نم غلبب نا ىلا

 هيلع هللا ىلص يب :| نع ةعب رشلا كلتب هربخا نم هيلا غولبملا كلذ تكسف

 4 ذخأت اننا ف ااقمل لايعمل نيل عون اذهفوه نمفرعي ملف مو

 نع هب تاو ع نمفرعن مل مذا محو هيلا لاف يئلاق ةلميبقلا لة

 هنع يور يذلا ريغهنم معو ةقث ريغ نوكي دقو سو هيلع هللا ىلد يب لا

 لعاوهلب دوهيلا لقن نم ريغك عونلا اذه نموهنع ىوريذلاهنمف رقي

 هللا ىلص دم نم هيف انب رقكى موم نم هيف نوبرقي المهنا الا دنع ام

 ديزا مالسلا هيلع ىموم نيب و مهذب ثيح دب الو نوفقي لب ملسو هيلع

 ىلا لقنلاب نوفل امناو ماع ةثامفحو فلا نم دي زا يف ارصع نيثالث نم

 ههنا راو ملل نا نظاو مها ماو ابيقع مو نومعمو ىنامثو لاله

 هنع اهذخا مهئاببنا يرخاتم. نم يبن نع مثدابحا نم رجح نع اهنووري
 مدنع سلف ىراصنلا اماو هوخا اهنعتام اذاهتنبا لجرلا حاكن يف ةبفاشم

 نم هجرخم نا ىلع طقف هدحو قالطلا مب رحت الا لقنلا اذه ةفص نم

 قرشملا لها لقنب اما انرك ذاك لقت يش سماخلاو هبذك عص دق باذك

 هللا ىلص ينلاهلا لبي يتح ةقث نع ةقث وا ةفاك نع :ةفاكوا'تنرغملاو

 لاحلا لوهج داةلفغ وا بذكي اورج الجر قي رطلا يف نا الا ملسو هيلع

 هقيدصت الو هب لوقلا اندفع لحي الو نيلب لا ضعب هب لوقي ًاضبا اذبف

 ىلا هوفاضا ايف ىراصنلاو دوهيلا لقن ةفص هذهو هنم "يشب ذخالا الو

 دحاب ل قن لقن سداسلاوةبرم الو كش الب رافك مهب عطقي هنال مهئايبنا

 نعةقشلاب واةفاكلاب وا برغملاو ق رشملا نيب نم لقنب أما انمدق يلا ةوجنولا

 مسج كانهو ةسخ يقو روثلا ضرا

 سفن وهو وجا وفو هنم فطلا 0

 وهو ةنمفطلا وهو رخآآ مسجو رونلا
 لزي لو لاق رونلا حور وهو ميسنلا

 ىلع سبل ءايلواو ةمللاو ةكئالم دلوي

 ةكملا دوت اك لب ةكك انملا ليس

 نرم بيطلاو قطنلاو - نم

 هحور وه ماعلا كلذ كالمو قطانلا
 رونلاو داو ريما هملاع عمجي و

 ثافصلا

 ةمب لاقو ةسندةسخب ةريرش ةثيبخ

 اذه لاثم ىلع لزي مل ةملظلا نوكأ
 مل ةملظلا ضراف وجو ضرا امل ملاعلا
 ضرال اه ذهةروص ريغ ىلع ةفيذاك لزت

 انتحئارو بلصاو كفيك يع لب

 نول اهئاولاو مياورلا نئنا ةهي رك
 الا ءيش الو منيفعب لاق داوسلا

 ضر عانثالث ع ,اسجالاو مل
 وهو. هنم. لظا زيبا «يشو ةملظلا

 ةملظلا دلوت لزت ملو لاق موعملا

 ىلع ال تب رافعو ةنك ارا: نيطايش

 ثارشملا دلوتن اك لب ةكع انملا ليبس
 كلمو لافو ةرذقلا  تانوفدلا نم
 رششلا هملاع عمجيدحور وه ملاعلا كلذ
 ةلللاو ةعمزلاو

 هببسو جازملا يف ةيوناملا تفلتخا م
 كرا مهضعب لاقو هبدسو صالخلاو

 قافنالاو طيخلاباجزكمامالظلاو رونلا

 ماك ١ لاقو رايتخالاو دصقلاب ال
 ةللقلا نادبا نأ جازملا ببس نا
 لغاشتلا ضعب اهحور نع تلغاشت

 ثعبف زونلا ترف حورلا ىلا ترظيف

 اهتباجاف رونلا ةجزامب يلع نا دبالا
 كلاذلا ىزأر الف رشلا ىلا اهعارسال



 لعفلا

 عفنلاو حالصلاو ريحخلا .هلعت

 قافثالاو ماظنلاو بترتلاو رورسااو

 لوفلا

 مغلاو رشقلاو داسفلاو رشلا اهلعن
 فالةخالاو ريثيتلاو شب وشتلاو

 زيجلا

 هنا ىلع مرُدك او قوف ةهح
 موضعب معز و لامشلا ةيحان ند عفن رم
 ملظلا تاه

 زيحلا

 ةطحم اهنا ىلع مرثك او تحت ةيج
 اهنأ مهضعب عزو بونجلا ةيحان نم

 رونلا بنجي
 هسانجا

 سماخلاو نادبا اهنم ةعبرا ةسمخ

 رونلاو رانلا يمه نادبالاف اهحور

 يو ميدنلا اهحورو ء*املاو جيرلاو

 نادبالا هذه يف كرمت
 اهسأنجا

 اهحور سماحاو نادب |اهتمةعب رأةسخ

 مومسلاوةمساظلاو قب رملايث نادبالاف
 ' يعدن شو ناخدلا اهحورو بايضلاو

 نادبالا هذه يف كرت يو ةماهلا

 تافصلا

 مهضعب لاقو ةيكز ةريخ ةرهاط ةيح
 اذه لاثم ىلع زي مل رونلا نوك
 مل رونلا ضراو وجو ضرا هل ملاعلا

 ضرالا هذ هةروص ريغيلع ةذيطل لزت

 سمكلا مرج ةروص ىلع ين لب
 اهتحنارو سمشلا عاعشك" اهعاعشو
 فراولا اهناولاو ةحئتار بيطا ةبيط
 ٠يش الو مهضعب لافو حزف سوف
 عاونا ةثالث ىلع ماسجالاو مسجلا الا

 كيف

 مهقابطاةاروتاا لقنو كلذ لقن عطقيو ةاروتلا ىلا اهيف نوعجري أمنا مهعئارش

 فتراثوالا اودبعو ىموم نيد نم ورب و مهعمجاب اورفك مهلئاوا نا ىلع

 هتماو وه ناثوأ دباع رفاك كلءنوكي نا لاحملا نمو ًالاوط اروهد ةينالع
 ىلاعت هللا ىلا يعد نم نولتغي و مهنوقتخ و ءايبنالا نولتي كلذك هم٠ اهلك
 يذلا بذكلا اذه نعىلاعتهنامعس هللاى لا ةفاضم ةعيرشب وا تبسب نولغتشي

 + _:رعءالا مهلقت مدع اذه لثم نع ىراصالاب مطقي و هيف كش ال

 يف يذلا بذكلا نم انضوا ام ىلا مهيلع بذكلا مشو دقو طقف لاجر
 ةفاكلا هتلقن ءيث ينانلاو كش الب امهليدبنب يضاقلا ليجنالاو ةاروتلا

 رينكك واف هللا ىلد هللا لوتشر ىلا .كللذك" مالا غلب ىتح اهلثم نع

 ريثككو شيلا ةرضحب كوبت يفو قدتخلا موي ترهظيتلا هتازوعمو هتاي أ نم

 بهذلاو لبالاو قرولاو ريعشلاو ربلاو رقلا ةاكزكو جلا كسانم نم
 امئاو ةماعلا ىلع خي امم ريغك كللذ ريغو ربيخ لها هتلماعمو منغلاو رقبلاو

 لقنلا اذه نم ىراصتلاو دوهيلا دنع سيلو طقف ملعلا لها يوم هفرعي

 لبق انركذ يذلا لقنلا نود مهب عطق ام هنود مهب عطقي هنال آلصا يش

 هيلع ىسع ىلا ةفاكلا لاصيا مدعو لاوطلا روهدلا رفكلا ىلع مهفابطا نم
 ىلص يبنلا ىلا غلب, ىتح كاذك ةقثلا نع ةقنلا هلقن ام ثلاثلاو مالسلا
 فورعم مهلكو هبسنو هريخا يذلا مسأب مهنم دحاو لك ربخي ملسو هيلع هللا

 ؛يجلا اذه ءاج ام رثكا نا ىلع ناكملاو ناءزلاو ةلادعلاو نيعلاو لاحلا

 قرط نه. مانسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا اما فاوكلا لقن لوقتم هناف

 ىلاناؤعبالا ىلا اماو بحاصلا ىلا اماو و مهنع هللا يفر ةباوصلا نم ةعام

 ترأقلا اذه ةفرعملا لها نم ناك نم كالذ فرعي عباتلا نع ذخا ماما

 رئاس نود نيهلسملا هب ىلاعت هللا صخ لقن اذهو نيملاعلا بر هلل دجلاو

 ةثاعبرا ذم روهدلا يدق ىلع اديدج اضغ ممدنع هاقباو اهلك للملا لها

 هبلط يف لحر. لامثلاو بونجلاو برغملاو قرشملا يف اماع نيسو ماع
 هدييقل ىلع بظاوي و ةديعبلا قاف الا ىلا مهةلاخ الا مسددع ىصحي ال نم

 ا



 يد
 دجلاو هنع ديم ال ناهريب ةضفارلا بذك حالف طقف هفالخ يأرو هوأر

 نيللاعلا بر هلل

 يذلا لقنلا هوجو ةغص ركذن ىلاعت هللا ءاش نا نحنو 26 دموبا لاق *
 نمؤوملا هيلع فقين ىتح مهّتُهأ نع هولقن امل مث مهنيدو مهباتكل نيلسملا دنع
 رئاس لقت نيا نوفرعيف ىلاعت هللا ءاش نا انايع لهاجلاو ملاعلاو :رفاكلاو
 ام لكل نيلسملا لقن نا* قيفوتلا ىلاعت هللابو لوقنف مهلقن نم نايدالا
 ملاثما نع برغملاو قرشملا لها هلقني "يش اهوا ةتس اماسقا مسقني انركذ

 ةدهاشلل دناعم ريغ فصنم رفاك الو نمؤم هيف فلات ال - ليج

 نوكشي ال اهبرغو ضرالا قرش يف فحاصملا ين بوتككلا ن١ ارقلا وهو
 هلل نا ربخاو هب يِتا باطملا دبع نإ هللا دبع نب دمهم نا يف نوفلتخي الو

 كنئلوا نع ذخأ مث كلذك هنع هذخاهعبتا نم ناو هيلا هب ىجحوا لجو زع
 رفاك الو نمؤم فلتخي ال هناف سما تاولصلا كالذ نمو انبلا غلب ىتح

 ةدوهعملا اهتاقوا كيس ةليلو موي لك هباعصأب اهالص هنأ دحا كشي الو
 ىلا اذكه موي لك اوناك ثيح هنيد ىلع هعبنا نم لك كلذك اهالصو
 سادنالا لها اهيلصي ام اهنولصي دنسلا. لها نا يف دحا كشي ال مويلا

 هناف ناضمر رهش مايصكو نِيلا لها اهيلصي ام اهنولصي ةينيمرا لها ناو |
 ىو هلا لوسي هياضب هنا يف دعا كاشي الوصول غاز فاك نينا
 كلذك مث ماع لك دلب لك يف هعبتا نم لك هعم هماصو ميسو هيلع هلا

 الو رفاك الو نمأوم فلتخي ال هناف جحلاكو اذه انموي ىلا ” الليح ليغ

 نولسملا مج مث كسانملا ماقاو هباحصا مم مح مالسلا هيلع هنأ يف دحا كشب

 ةلمككو مويلا ىلا فورعم دحاو رهش يف ماع لك قاف الا نم قفا لك نم
 ريزنخلاو ةتبماو بئارقلا رحت نم نار لا يف يتلا عئارش دا رئاسكو ةاكزلا

 توملا ىبق يا دوهلا ءاعدو رمقلا قس نم هناي كو مالسالا مارش مارش رث رئاسو

 دنع الو دوهيلا نع سيلو لوقنمو ورقم انييارقلا صن يف وه ام رئاسو

 راسو تدسلا ةعيرشل مهلقت نال ًالصا يش لقناا اذه ين ىراصنلا

 “»١١*«* ( ين - لصفلا )

 يف اهفالتخاو مدقلا يف ايو اسنب
 ناكملاو زيخلاو لعفلاو عبطلاورهوجلا

 حاورالاو نادبالاو سانجالاو

 كتاف نب يفام باحسا ( ةيوناملا)
 روباش نامز يف ربظ يذلا ميكحلا
 نب زمره نب مارهب هلتفو ريشدزا نبا
 مالسلا هيلع ىسيع دعب كلذو روداأش

 ةينارصنلاو ةيسوجلا نيب نيد ذخا
 مالسلا. هيلع جسملا ةوبنب لوقي ناكو

 مالسلا هيلت يسوم ةوبنب لوقب الو

 يباب فورمملا نوراه نب دم كح

 يوجع لصالا يف ناكو قارولا ببيع
 يام يكحلا نا موقلا بهاذمم ًقراع

 نم بكرم عونصم ملاعلا نا عز
 رخآلاو رون اهدحا نيميدق نيلصا
 الازي نلو الازي مل نايل زا اهناو لل“
 .مدق لضا نم ال“ ىش دوجو اوركناو
 نيساسح نيتوف الازي مل امهنا عزو
 يف كلذ مم اهو ني ريصب نيعيع"

 ريبدتلاو لمفلاو ةروصلاو سفنلا

 يذاجت نايذاهتم زيملا يفو' ناداضتم
 اهه رهاوج نيبتي امناو لظلاو صخخلا
 لود !انعنايق ,ايلاتغإ

 رهوجلا رونلا

 فاص حب رك ل ضاف ننسح هرهوجز
 (رظنملا نسح حيرلا بسيط ين

 رهوجأ جاظلا

 ثيببخ ردك" ميثل صفان يجب اهرهوج
 رظنملا يبق ميرلا نئنم

 نيفنلا
 ةمماع ةمفان ةهيكحةمي رك ةريخ هسفن

 سفنلا
 ةزاخ ةينب قلاش تاس

 ةلهاج



0 
 مس يلا مايا جرخ قاوخ هل لاقي

 يف اهبزءز ناكو ةلودلا بحاص
 |١ كللذ, كرت 5 نارينلا دبعي لصالا

 | ضفرو ةمزمزلا كرئ ىلا سوجلا اعدو

 مهرماو اباتك مهل عضوو نارينلا ةدابع

 تاهمالا مرحو روعشلا لاسراب هيف

 رم امهيلع مرحو ناوخالاو ثانبلاو
 دوا دنع سمشلا لابقتساب ممرماو

 نروذختا ممو ةدحاو 2 ىلع

 الو لاومالا  نولذابتي ف "تاليا
 ناويحلا نوحجيذي الو ةتيملا نولك اي

 سووا هللا قاخ دعا مو مريب ىنح
 ىلا هعفر سوجناذب وم نا مث , ةمزامزلا

 ا ملسم يلا

 يلع ءامسلا ىلا دمص هنا هبا ا لافو

 نوذرإلا ىلع لزنيس هناو رفصا نوذرب
 اورفا دف ءالوهو ه*ادعأ نم متتنيف

 نيذلا كولملا اومظعو تغدارز ةربنب

 تشدار زهب رإخ ا امبو تش وار ز مب ماظعب

 رخأ يف ربظيس لاق انسودنز. يف
 هانعمو اكي رزرشا هعمأ لجر نافزلا
 لدعلاو ني لاب اعلا ني زيملاعلا لجرلا
 خال مقويت هرايتب هنامز يف ا 1

 ربظي م ةنسإنيرشع هكلمو هرمأ يف
 ملاعلا لها ىلع ك1 كلذ دعب

 دري و رولا تيميو لدعلا يحيو

 لوالا اهعاضوا ىلا ةريغملا ننسلا
 رودهالا هل رسبتي و كولملا هل داقنب و

 هنامز يف لصحي وقح ا نيدلا رصني و

 لاوزو نئفلا _نوكسو ةعدلاو.نمالا
 اص | ١ال ند(ةَب وذلا) لعاهنئاو نا

 رودلا نا نومعزي:نييل زالا نينثالا

 فالخي .:ل:رايدف 0 ةملظلاو

 مالللا ثوديم اولاف مهن اف سوجلا

 دحاو ماع ضيف يسنعلا دوسالا التف اهنع هلا يذر نالضافلا نايسرافلا

 امئاو مريغو ةميلطو تيه نوب انع م موا مالسسالا عينجا عجار 3

 وبا كاد م تفوال هللا اهافطأف سامتتا : 0 ناطيشاا ن 75 ةغزأ ثناك ||

 ةريزإلاو اهلك ماشلا .ن تهقو أض :رعو الوظ سرفلا دالب ت نوف رع يللوورركبأ

 قو فحداضصملا هيف وسل و دجاسملا هيف تادب والا دإب قد و اهبلكر صمو

 ١ ماوعا ةريشع كلذك يتبو أبرغواقرش تتاكملايف نايصلا هلعو نارقلا ةعالا

 ةلاقمو ةدحاو. ةلم لب . ئش يف مهنيب فالتخا ال مهلك ن ونمؤملاو !رهشاو

 رصف نم فعي فلا ةئام رمت تام ذا نيمملسملا دنع نكي / ناو ةدحاو

 حوتفلا تدازفنامعيلو مث لقا نكي لف كلذ نوب اثني ىلا ءاشلا ىلا قارعلا ىلا

 رما ءادتاو فالت>الا لصح هتوءعو تام ىتد أماغرشع ىثا كاذك

 ريهز رعشوأ ةغباتلا رعش يف ديز. نا ديخا مويلا مارول هلا اولعاو ضفاورلا

 ةتوبثملا خسنلا هفلاختو تقولا 0 ناك هنالر دقام ىرخا صقنيو ا ةلك

 دالب و ربربلا دالبو سادنالا رخا نه يو فحاصملا يف نارقلا فِكف

 امدنحلا دالبو ةبلاقصلاو كرتلاو ناسارخو لباكو د:سلا رخإ ىلا نادوسلا

 ضفاورلا بذك نيببامو بذكلاب |ترهاجمو ةضفارا قمحروظف كلذ نب
 مهضعإدنعو قلاخ هلا مراك | دنع وه يذلا. بلاط ىلا نب ىلع نا كالذيف

 ققبف كلمو ردالا يلو هتعاط ةضورفم موصعم ماما مثرئاس دنعو قطان ين

 كلام. ةفوكلاب .انكاس رءالا رهاظ:اعاطم ةَغيلَخ رهشا ةعستو ماوعا ةسمخ
 ناكملكيف دجاسملايف أرقي: ارقااو تازغلا ىلارمعمو ماشلا ىثاح ايتدال

 للا

 3 اليدبت 4ِف ىأر ولف هيدي نيب و هعم فحاصملاو هب سانلا مويوهو

 هيباك مثدنع وهو نسحلا هنبا ىلا مث كلذ ىلع ثري ناكا ةضفارلا لوف

 قرح ف مصملا يف نإ اولوقي نا يكونا «الؤؤخ غوسي فنيكف ثالذ ىلع فرخ
 لدبو بازقلا, +

 راسل ياز ف دوئاعلا

 د ند داهح ناكدقلو اذ اذه 7 "التي هوأ اننيقاخ.وا وا اننيلذ

 نيذلا ماشلا لها لاتق ندهتاع,اط وا مالسالا
 - - سس.

 هو 3



 كهل
 ىلا ةبسنلاب لظلاك ميتف:ةللا اماو |

 سلو :دوجوم هناىري هناف صخشلا
 لصحو رونلا عدباف ةقيقح دوجومب
 دوجولا ةرورسض نم نال اعبت .مالظلا

 يف مقاو يرورض هدوجوف داضتلا
 انركذ 5 لوالا  دصقلاب ال قلملا
 دق باتك هلو لظلاو ضخشلا يف

 اتسو دنزوهو هيلءكلذ لزنا ليقو هفنص

 قيكو هنيم نيعتت ملاعلا مسقي

 حورلاو ينامسجلاو يناحورلا ينعي

 نيملاع ىلا قلخلا مسق اكو صخشلاو
 نيوسف مسقذي ماعلا يف ام نا لو

 ريدقفلا هب ديرب شكو نودي

 يفاثلا ىلع ردقم دحاو لكو لعفلاو

 يو فيلكتلا دراوم يف ملكتي ع
 ماسقا ةثالث ابعسقيف ناسنالا تاكرح

 كالذب ينعي شنكو سنوكو شنم
 متي ثالثلابولمعلاو لوقلاوداةئءالا
 اهيف ناسنالا رضق اذاف فيلكتلا

 ىرج اذاو ةءاطلاو نيدلا نع جرخ

 صالا ىفتق« ىلع تاكرحلا هذه يف
 يعدنو ربك هلا زوفلا زاف ةعب رششلاو

 اهنم ةريثك تازجمم هل ةيشدارزلا

 يف فساتشك سرف مئاوق ل وخد

 سيجلا يف تشدارز ناكو هنطب

 اهنمو سرفلا مئتاوف قلطناف قلطاف

 اوذخلاقف روني دلاب ىمعا ىلع يم هنا
 اهءام اورصعاو مهل اهغصو 10

 رصباف اواعنف رص هتاف هنيع يف

 هتفرمم ةلمح نم اذهو فلا

 تازجلا نم سيلو ةشيشملا ةيصاؤب
 ( ةيشدارزلا سوجلا نمو ) ” يش. يف
 ةيدب رفاهبلاو ةيئاسيسلا مسهل لاقب كفْنَض

 ررباسب قاتسر نم لجر مسئر

 هللا يضر تام مث فحاصملا هيفو الا دلب قبب ملف دا لا يف سانلا رئاسو
 ةلاقمو ءدح اوأتما ةلاصا :يشيف مهني فالتخا ال اوناك 5 نولسملاو هنع

 لواو لسو ةيلع هللا لص هللا لوسر ةايحرخإا يف ثذح امالا ةذحاو

 اعنص ةهج يف ىسنعلا ذوسالا روهظ نم هسنع هللا ىضر ركب يبا ةفالخ

 هللا ىلص دمي وب نارقم كلذ يف اهو ةوبنلا قايغدل ةماجلا يف ةليسمو

 ةعب را مثريغ نم نهلاب نمو برعلا ماسقنا نمو كلذب نانلعم ملسو هياع

 مالسالا نم هيلع تناك ام ىلع تنبث ةفئاطف مالسلا هيلع هتوم رثا ماسقا

 ىلع تيقب ةفئاطو رثكاالاو رووججلا مثو ركب يبا ةعاط تمزاو ايش لدبت مل

 يدون ال انا الا مالسالا ميارمثو ةالصلا ميقن اولاق مهنا الا أضيا مالسالا

 ملسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر دعب دحال ةعاط يطعنالو ركب يبل ىلا ةاكزلا

 لوف اذه نيبب و ةعاطلا ىلع تبث نم نود مهنا الا اًربثك >الكوه ناكو

 ىسيعلا ةئيطحلا
 كنا زاد اب انني و اق فاقول ذكي هلق يرغول
 ربظلا ةمصاق هللاو رمس التف.« هدم تام اذا اركب (عرويأ

 رقلا نم يدل لبحا وأ رمتلاكل .٠ .'منف : 'علاط ىلا ؛انكراو
 لاقف ةءاطلا ىلع ةتباثلا لئابقلا ركذ مثةاكرلا ينمي

 رغنا| يب ىثاحنادود ينب تسابو * ٍّط هانساو دعس يتب تسابق

 ةرئادلا تلح ةئيطحلا تسساب و رضن يب هاتساب هللاونكل 26 دحتوبا لاق ل«
 ةلط باوصاك ةدرلاو رفكلاب تناعا ةئلاث ةفئاطو نيملاعلا بر هلل دجلاو

 ةليبق لك يفناالا انركذ نم ىلا ةفاضالاب ليلق مثو دترا نم راسو حاجصتو

 يف ىننهلا لاثا نب ةمأت ةماملاب ناك دقف نيدترااموأقي نه نينمؤملا نع

 ينبيفو كلذك اضإا دوسالا موقيفو ةمل.سا نيب رام نولسلا نم تفياوط

 دحا يف لخدت ملف تفقوت ةعبار ةفياطو نيملسملا نم روومجا دسا ينبو مي

 ةريون نإ كلام ةبلغلا نوكت نا نوضب آي اوقبو ةروكذملا فئاؤطلا نم

 ةيوذاذو زوريف ناكدقو ةءليسم لتقف ثوعبلا ركب وبا مهيلا جرخاف هريغو
 0 ا ل م ل
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 ةفطئرامف تشدارز وب اهب رشف ةرقب

 ناطيشلااه دصقف همارحر يفةغضم مث

 «امسلا نم دادن هما توعش اهريعو

 0 3 تأربف اهاورب يلع تالالد هين

 رضح نم انهينت ةكحض كعض رإو
 هوهضو ىتح تشدارز ىلع اولاتحاو
 لسيما ةجردمو رقبلا ةجردم نيب

 لك ضهتنب ناكو .بئذلا ةجرد.مو

 ًأشاو هسنج نم هتيارخي مهنم دحاو
 ةنس نيثالث ثعب نا ىلا كلذ دعب
 قلحخلا ىلا الوسرو 75 هللا هثعبف

 ىلا هباجاف كللملا فساتشك اعدف
 رغكلاو هللا ةدابع.هنيد ناكو هنيد
 يهنلاو فورعملاب سالاو ناظيشلاب
 لافو ثئابللا تانتجاو ركنملا نع
 ناداضتم نالصا .ةملظلاو .رونلا
 ادي امو نمرهاو نادزي كلذكو

 بيكارلاتلص>و ملاعلا تادوجوم
 نم روصلا تثدحو اهجازكما نم

 ىلاعت' يرابلاو ةفلتتلا 21 ارئلا

 وهو اهعدبمو ةملظلاو رودلا قلاخ

 دن الو دض الو هل كي رش ال دحاو

 ةاغلا دوجو هيلا بسني نا زوخي الو
 رشلاو ريما نكل ةيناورزلا تلاف اك

 ثباعاو ةرابطلاو داسفلاو حالصلاو
 ةللغلاو رونلا جازأما نم تاصح امنا

 اهو ملاعلل دوحو ناكامل اجزم ملواو

 بلغي نا ىلا نابلاغتي و نامواقتي

 صلخت مث رشلا ريملاو ةللظلا رودلا
 هملاع يلا طحني رشلاو هملاع ىلا روما

 يرابلاو صالخلا بنس وه كلذو

 ةكيط اءهطلخو اههجزم وه ىلاعت
 روتلا مج ام رو بيكرتلا يف اهأر
 يقيقحأ دوحو هدوحو لافو ”التفصا

 كولا

 نع جرخل هدارا وا كلذ نامع لعف واو كلذ لاف نم بذك رد قف ةئسلا

 امك ةماف ندنع ةدوجوم اهلك ة عبسلا فرحالا لب ةءاس لطمالو مالسالا

 مهوقاماونيملاعلا بر هلل دمللاو ةروث أملا ةروهشملا تآا ارقلا يفةتوبنم تناك

 امان وماما نم اوسيل ضفاورلا ناف تااارقلا ليدبت ضفاورلا ىوعد يف

 نيرشعو نسمح سو ةنلع هللا ىلد يبناا توم دع اهوا ثدح قرف 2

 فهو مالئسالاداك ند ةوعدل.يلاعتهللا هل ذخن نما ةباجا اهاوادمم ناكو ةنس

 ممدشافئاوظ يهو رغكلاو بذكلا يف ىراصتلاودو يلا ىرحم يرجت ةفئاط

 نواوةب اولغ مهلقاو هعمةعامج ةيه الاو بلاط يبا نب. لع ةيملاب نولوقي اًولغ
 يف مهبئاع لقا اذه موقف نيته بلاظ يبا نب ىلع لع تتدو سمشلا نا
 ةنايد ب ذكلا نع هرجزي مل نم لكودب نونا مهنم عتشتسيا بذكلا

 لدتسب سيلفناهرب البىوعدلكؤ *اذ ام تذكرنا هنكما سفن ةهازئ وا

 حاولا نا رباب ين ان ىلاعت هللا دانك ناتو هبلع واهل تناك ءاوس لفاع اهب

 كلذ نم ةولعتفا امف ضفاوزلا بذكل حضافلا ْ

 رشننادقمالسالاو لو هيلع هللا ىلص هللا لور تام « دمع وبا لاف » |

 ىلا مزلةلا رحب فورعملا رحبلا مطقنم نم برعلا ةري زج يم يف روظو

 غض ىلع مث تارغلا يلا انام هعطقنم ىلا نسراف رحب ىلا اهلك نِعلا لحاوس

 ىرقلاو ندملا نم ةري زجلا هذهيفو مزاقلا رحب ىلا ماشلا مطقنم ىلا تارفلا

 يظ يجو دجنو ناعو نيرختلاو نعلاك لجو زع هللا الا هددع فرعي ال أم

 دجاسملا اونب و لسا دق مهلك ةكمو ففياطلاو ةغاضقو ةعبب رو رضم دالبو

 يف نارقلا اهيف ارق دق الا تارعال ةإ> الو ةيرف الو ةنيدم اهنم سيل

 ىلص هللا لوسر تامو :بتكو ةاسنلاو :لاجرلاو نايبصلا هلغو تاولصلا

 لب الصا هين يف فالدتحلا مهني سيل كللذك نولتسملاو مشو هيلع هلا

 ةتسو نيتلس ركب وبا يلو مث ةدحاو ةلاقمو دحاو نيدو هدحاو ةما 21

 عمجو نارقلل سانلا ةءارق تدازو ةماملا تشو مورلا و سراف ىزغف رهشا

 دوعس» نباو ديز يلاو دي زو ىلعو ناثعو رمعو ”يباك فحاصملا سانا

 رثاسو



 كلتو ةرخ لاو ايندلا يف متكلف مك هوعرش م لك يف مهوقدلق لب اذكه |

 يا ١

 مو ةرورمض يف مباتلا وا بحاصلا ىلع ةفوقوم يافا م ركذ يتلا تالرقلا
 ممووا مالسلا مهلع ءايبنالا دهب دحا هنم يرعي ال مثولاو تحاصلا نم

 |:ةمصم فالخ دوعسم نب هللا دبع فحم نا ملوق اماو كلذ يف هنود نم

 كش الب هت ءارق هيف امنا دوعسم نب هللا دبع فعصم كفاو بذكو لطانف
 ايندلا قرش يف مالسالا لها عيمج دنع ةروهشملا مصاع ةءارق ين هتءازقو

 هللا دنع نم لزنم هلك هلا حمص دق ام اهريغب و 7 م اهب 0 اهيرغو

 انثالع نمةفئاط نا طوق اداونوملاعلا ب رهلا ديإعاو اذهب مهقلعت لطبق ىلاغت

 بنك ذا هنع هلل يضر نافعنب نامء نا او ركذ انثيد مهنغ انذخا نيذذلا

 ةلزأملا. فرحالا نم فرحا ةتس طقسا هيلع سانلا ممج يذلا ىفعصملا

 هبف أطخا لئاقلا كلذ هنظ نظ وهو انلق ام وهف اهنم فرح لعرصتقاو

 هللا ىضر ناْمَع نا وهو سعشلاك ناهربب لطاب اذه لك لب لاق اك سيلو

 اهيا جت الاب نيلسملاب ةءولم ابك برعلا ةريزجو الا كي مل هنع

 هماياينيثواهلك نعلاو بهوبد ن٠ لكو ءاسنلاونايبصلا نولع؛ ءاكرقلاو

 ىرقو ندم ةعساو دالب يو كالذك ناعو كلذك نيرحلاو ىرقو ندم

 كاذكةريزجلاو كلذك ابك ماشلاو ةئيدملاو فياظلاو ةككم وميظع اهكلمو

 فحاصملا نمدالبلا هذه لك يف كلذك ةرصبلاوةفوكلاو تااذك اباكرسعمو

 ردقاماوركذ امناء مار ولف هذحويلاءت هللا الا مددع محي الام اكرقلاو

 ردقي ناك ام لطابف فصعم ىلع سانلا ممج هنا ملوق اماو اللصا كلذ ىلع

 هبتك فمم* ىله سانلا منج ىلا ظق نافع بهذ الو انركذ امل كلذ ىلع
 ماومهي نا وا نيدلا ديك يف ىعسإ قساف, أي نا,هنع هللا[ يظيرا يغلط اغا

 نوكيف |هواذهو ١ دمع كالذ لعفي فعصلا نم ايش لدييف ردخلا لا نم

 نك ىلا ةئبب.و اهييلع .اعمدتبع فخ |اظتملمكف ؛لاليغلا ىلا ةيداوب .فاالمجلا

 هيلع ممتجملا نوصملا ىل مجر لدب.٠ لدب وا مثاو مثو نا يك اممص# قفإ

 فرحالا لطبا لاق نم لوق !ماو طقف مثولاو ديكلا:لطب و قولا فشكناف

 ماكحاب نولوقبال مو لولخاو خئانتلا
 ةمأ لك يف ناك دقلو مارحو لالحو
 ةيكدزملاو ةيحابالا لثم موف مالا نم
 كلذ شي وأ ناك ةظمارقلاو ةقدانزلاو
 مهيلعةروصقم سانلا ةنئفو مهنم نيدلا

 نب تشدارز باحصسا (ةيئشدارزلا)

 يفصاتشك ناهز يف روظي ذلا بشروب

 نم .لراكهوباو كلاملا بسارهل نب

 دغد ابعماو يرلا نم هماو نا رذا
 مهلوا اكولمو كايبنا مطل نا اومتزو
 نضضرالا كاثنم,لذاناكو كردويك
 عيعش وا هدعبو رهاب ةماَقَم ناكو

 تناكو دنهلا ضرا لزنو لوارف نبا

 تربظو ثروبمح هدعبو ةب ةوعد هل

 هدفي وكله نهةنبس ًالاوا ايف ةكاضلا
 مسهنم كولمو ءايبن اهدعب ثكلملا مجدوخا

 اومحجزو اهب مافاو لباب لزنو رهجونم
 هنامز ف ربظ مالسلا هيلع ىسوم نا

 نيامسشك,ىلا كالملا ىهتنا يتح

 ثشدارز هنامز يف ربظو بسارهل
 لجو( نع هللا! ترا. اومعز يكمل

 ىلوالا: ىرصلا يف ام/تقو نم قلخ

 ًاقلخ هتوكلم نم ىلعالا باتكلاو

 فالا ةثالثا,تّشم الف ابناحور

 نم“ .ةروسصد ف هتادشم دفنا ةذس

 ةروص . بيكرت ىلع 'ىل التم رون
 د رم .نيعبس هب فيجحاو ناسلالا
 ئيبشآ( قلفو نيف كلا. ةكياللملا

 مد !ينب وضرالاو بك اوكلاو رمشقلاو

 لعج مث ةنس فالاةثالث ةكرخم ريغ

 اهأشنا ةرجش يف تششدارز حور

 لبج.ةلف يف اهسرغو .نييلع ىلعا. يف
 دي وعماب ف رغي ناجي رذا لابج نم

 نيلب  تشدارز .جبش جذام « مثرخ



 اهم لا اهيفيس أهفدو , نيلدع اهياع

 اذهب ءالعقاف . تكن .نم اهل الاقو
 اًدهَذقَبمي القاع نظا تاو فيساا

 داقتعالا اذه ىريو لئاقلا يأزا

 ىلا اًرمر ناك هلعلو لطابلا لحما

 هقأ 7 خورخا موز ةملاذزو روطفب اع

 ملا هئايربكو. ةلالجي ىلاعتو .هناحيس
 عمسإ مو هْلَقَع تادهرألا هذهب مجمل

 اذه نم برفاو:هععم ثانارخلا هلع

 شوج نايف زوزلا دماح وبا هاكح |

 يف لزي ا ناك سالبا نا تمجز

 ناطلس نعل زعم :الخلاو وجلاو ةلظلا

 ةليحب برقيو فحزي لزب مل ُثاهللا
 رات . كنتو: كتوةؤؤبلا ىاارب شع

 هعم لخداو رونلا يف هللا ناطلس يف

 هللا قلخل رورشلاو تافالا هذه

 عقوف هل ةكبشملاعلا اذه ىلاعتو هناي
 عوجزلا هنكمي ال اهن اقلعتم راصو اهيف

 ملاعلا اذه يف سوبح وهف هناطمل- ىلا

 تافالاب يبري سحلا يف برطغم
 هانا نق ءةفا ولج اللا ناثلاو ىيطاو
 متسلاب هامر هما نمو توملاب هامر هلل
 كلذك لازي+الف نزحلابءامرءرسإ ن دو

 صقني موي لكو ةمايقلا موي ىلا
 تناك اذاف ةوق هل قبب ال ىتح هناطأ-
 هنارين تدمخو هناطلس بهذ ةمايقلا

 هحرطيف هت ردن تاوحشاو هتوف تلازو

 الو دح هل سبل ةلل* وجلاو وجلا يف
 لها ىلاعتو هناحيم هللإ عمجي ع يشن

 ةعاط ىلع مم زاحيو مهبساجل نايدالا

 تلاقف(ةيخملا اماو) هنايصعو ناطيشأا
 مع اضع اًرؤن هدحو ناك روتلا نا

 كالذكو ةل راصق هضعإ خسمنا

 ىلا ليم مهو نيلصاب اولاف ةينيدمرخلا

» 

 نومظعت نب دلامهيعبأت نمو مالا هيلع مكين باعكا نم فئاوط نا ةوصلا

 متلاذ لاين ال هادم ةد زر اغلا ث ارقأأ اورق مهنع مكنيد نوذح انو

 ناف اضياو مكدصعم فالخ .دوعسم نب هللا دبع ىضصصم ناو اهب ةءارقلا

 ناهعنانولوقي مكنيد مهنع نوذخ ' ونومظمت نيذلا مكن الع نه فئاوط

 يذلا ىوصملا بدك ذا اهطقساو ةحيص ةريغكا تيا لطبا نافع نبا

 نارقلا اهب ,لزنا يتلا ةعبسلا فرخالا نه دجاو فرج نعو هيلع مكعمج

 اوطةساون ارقلا اولدي مكين باحصا نانوهز.ضفاورلا ناذ اضياو دنع

 هيف اودازو هنم

 لاكشاال ا نيبن ام ىلع هنم 'ىشب مه قاعتم ال اذه لك دميوبا لاق 3“

 36 قيفوتلا ىلاعت هللاب و سانلا نم دحا ىلع هيف

 اهطقسي انضعب و افورح ديز. انضعف انباتك ةءارق يننوفلتخ اننا مطوق اما

 تاارقلا كلتو فورحلا كلتنالبص انم قافنا وه لبافالتخا اذه سيلف

 هيلع اهلك تلزن اهنا ملسوهيلع هللا ىلص هللا لوسسر ىلا فاوكلا لقنبغابم اهلك
 ةداي زالةمولعمةطوبضم اهلك ةروص# يو ةيعص فان ارق تاارقلا كلت ياف

 دق هنا مهلوق اماو دمج ىلاعت هللولصفلا اذهب قلعت لطيف صقن الو اهيف

 نمو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باعصا نم ةفئاط نعحاعص دينا ءاب ىور

 لمس ال تآارقن ارقلا يف او ارقام منعانذيد ذخ أنو مظعن يذلا نيعباتلا

 لوسر باوصا مظعت يف ةياغلا انغلب ناو نمنو قح اذهف اهب ةءارقلا ني

 مهتبحم لجو زع هللا ىلا انب رقلو مهملع هللا ناوضرو للسو هيلع هللا ىلص هلل

 منع ذخأن امنا هولاق ام ءيش يف مجدإقن الو. أطحلاو مولا مهنع دعبن انساف

 ةدهاشملاب مدنعوه ا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز نع هب انوريخا أم

 اهف أظل نم ميتمصع اأو يدسو عيتلو مهلاط م تبل ال عامسلاو

 مدابحاب كلذكب متلمف متنا مكنا واو كلذب لوقت الف نظب و ىأرب هولق
 متنك ليك انفنع ام مالسلا مهيلع ةايبنالا نيو مكي نيذلا مكتفقاساو
 اولعقتا مل نكل لميملا ءاطفلل نييناجي لزنملا قلل نوعبتم ىدهو باوص ىلع

 اذكه
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 هللا ىلص هل لوسر باوصا هيلع ىرح ام كلذ عاجو لجو زع هللا نع

 مالسلا هيلع هدعبو هتاح يف سو هيلع

 |هدحا ىلاعت هللا ءاش نا اهركّذن ناضارتغا ال قب و 6# دمع وبا لاق 9#

 هنا مالسلا ةس راع جلا 0 مكبانك يف لجو زع هل هللا لاق اولاق نا

 ١ نحننوي راوحلا لاق هللا يلا ىراصنا نم*لاق

 * نب ضاظاوعصاف هودعىلع اونم !نيذلا* نءاف*ةفئاطت رغكو ليئارسا قس

 يلا كمفارو كييفوتم ينا*مالسلا هيلع عبمل اًيطافع ضيا لات 3

 مولا اورفك نيذلاقوف كوعبتا نيذلا لعاجو اورغك نييذلا نم كروطم

 و نينمأوملا نع ىلاعت ريخأ اماو ىدص دعوو قح ربخ اذه مع انمحاطا

 نءةقت 10 ده ف هللا "راض

 اذوهب وىتموانحوي و ةرظاب نم بذذكلا هيلع تث نم نا ين كش الو مه

 ارفكو ابذك ةيبوبرلا هل نيعدملا رافكلانم مهنكل مهنه اوتيل بوقعيو
 مهف مالسلا هيلع يسلب نوئمؤملا ةمايقلا موي ىلا رصنلاب نودوعوملا اماو

 باذكهنا لاقو هب رفك ند الهتا درو هتوبتبواّقحهب نونماوملانوطسملا نون

 *يكباتكيف نا اولاق نإ يناثلاو كلذ نع هللا ىلاعت هلا نبا وا هلا ه١ لاقو

 لاطفال ميم اي. نان هلا وراغب "ند سافوتلا د كاملس كامل و كلت 79

 5 لد جنالاو ةازوثلا يف امف متلق البف* مالا ينذقو ةكتالملاو ماغلا نم

 كالذو كلفلا يطقنيب اك ناي قرف نيزهالانيبانلق مكباتك ي يف اهف نولول

 كيازفاغو ىنمافا زيا ىلا هيف جاتخب ال نها نارقلا يف يذلا نا

 لفل اهيفذوتشم اناارقلا كل اهب يتلا ةغالا يف مولعم ىعا وه هللا مهتأيو

 سما متولت اهف سيف هرماو هتوطسو هشيج يلا امناو كامملا اناتاو كاملا ءاج
 ضقانتلاو بذاكتلا نموككيجاناو كتاوت يف انبتك ام كلذك سيلوزكني

 نإلاعلا بر هلل دبجلاو

 كباتكل مكلفن نوققحت فيك اولاق ناباضبا اوضرتعاو 96 دمعوبا لاق 4

 ةرإ ا ةكاشتساو هلوكت ءارق نفالتخالا دشا نوفلتةغ متئاو

 ةباغ يف ماكشذع ديلاساب كورت مكناف ةناشناو باب اذهف ابطقسإ مكضعب و

1 : 3 
 ىاروهرسصنافناورز يدي نيب لث

 داسفلاو ةرارشلاو ثيملا نم هيف ام 1

 ىلوتساو وقد هدرطو هنعلف هفغبا

 ده ىتبف زءره اماو ايندلا ىلع

 بر موف هذخنا يذلا وهو هيلع هل
 ا

 قالخالا نسحو حالصلاو ةراهطلاو

 ناكلزع مل هنأ ةيناورزلا ضعب عزو

 !ءاوةئيدر ةركف اما'ىدر ءيش هللا عم

 ناطيشلاردص» وهكلذو ة ُهّنب در ةنوفع

 يىىم ةقلخ كلك يذلا ثا"اومحرو

 اباها ناكو نئفلاو تافالاو رورشلا

 3 هيف اودحو 1 هودبعو

 ثدح الف صلاخ ميعاو ضخ ريخ يف

 نافلاو ثافالاو رورشلا تثدح نمرها

 قح لاتخاف ةانسلا نم ل رحم ٌناكو
 بلاقو دعضو ءاهنلا قرح

 ةيااخ ضرالاو ءاسلا يف وه ناك

 لزنو "املا قرخ ىتح لاتحاف هنع

 روذلا بروق اهلك هدونحم ضرالا ىلا

 ه5 "لع

 منال
- / | 

 هرصاح ىت>ناطيشلا ةعبتاو

 هش ف ل12[ هب راحو هنن يف

 2 كاع ترا 4 ناطيشلا لصباال

 نا "قلع اطاطنو ةككالمل
 همت ءوُضلا نازك يف هدوُنِجَو قايلبا
 هلا 15. ىتلا فالا.ةثالثلاب ةنس قالا

 0 جري م ايف

 تل ول

 برلا كارو هةعضوم

 لاح" يف حالصلا ملوق نع ىلاعت

 صقتي الو هدونجو سيمبا نم هوركملا

 سانلاف ملدا ةدم يفقنل ىنت> رشلا

 ىلا نحنلاو ايازإغاو نتفلاو ايالبلا يف

 لوالا معنا ىلا وع 5 هانللا هانز

 نم هنخمي“ نا هيلع سدالبا طرشو

 ةئيدر لاعنا يف هقلطي و اباعفي ءايشا

 دبشا طرشلا نم اغرف الف اهرشابب



 هلل حا و ملاعلا ىلخي عاةيسا قالا ةءديع

 ليف ايذلا يف اوناك نييذلاو روثلا ىلا

 لجرب أدب مم ميكلهاو مدابا حلصلا
 مل..لاقيا ناويخو ترموك نادل: لاقي

 كلذ ظق_-. نم تدنن اهلئقن روث

 لصا . ثرم_جروخو نسابتابب لجرلا
 اهعسا ة ارعاوةشيم ىتس! لجرسابب ر
 طقسم نمتننو رشلااوبا اهو ةناشنم

 اومعزو تافاودملا رئاسو ماعنالا رونا
 الب حاورا مهو سانلا ريخ رونلا نا

 عضاوم نع مهفري نا نيب داسجا
 داسحالا مهسلت نا نيبو نمرغا

 سبل ١ اةزادهلاف . . نهاد ّن وبرامج
 نيا يلع نهرها ةبراحو داسحالا

 رونلا دنع نم ةريصنلا مل ن ا
 ةيفاعلا نسحو نمرها دوني ةرفظلاو
 نوكي هدونج كالهأو هب رفظلا دنعو
 اهو جازتمالا بيع كانف ةمايقلا

 نا اولاق (ةيناورزلا)ص الخلا بيس

 الك رون نم (ضاختا .عديا رونلا
 صا نكل ةينابر ةينارون ةيئاحور
 يف كش ناورز هععا يذلا مظعالا
 نمرها ثدخل. ءايشالا نه يش

 مهضعب لاقو كذلا كالذ نه ناطيشلا

 مزءرق ماق ريكلا ناورز نابل
 اويقتُماو انس ملا اطال اةحبسن

 ثدح مث نكي ملف نبا هل نوكيل ةغس

 نسل  ملاعلا اله لدل لافو كفو 'هسفت

 مها ثالذ ن.:نمرها 06 :يشب

 معلا كالذ نهزءره ثدحو دحاولا

 كراكو دحاو نطب يف اهم اناكن

 لاعجاف جو خا, تاب. نم «ترفا زءر#
 همان”نطب ىث ىنع ناطيشلا نمزغا

 اعل هنا ليفو اذدلا دخاو هلق جرح

0 

 .ةرم كالذ لثم نيملساا نم فئاوط ىرعدكو جال جالا باها

 هللادبعلو ينالوخلا لسم ىبالو مها نب ميهارب الو يعارلا نابيشل تازهملا
 بذك كلذ لكو نيملاصلا نم مهريغ لعو مهيلع هللا ةمحر كرابملا نبا

 دوا اهلخم ءاعدا نع زحل ال ةيغم ءايشا ىلع ةلان او هيف ريخ ال نه ديلوتو

 ليبس الو فئاوطلا زئاس ىوعدب اهاوعد ضراعت انرك ذ نم ةفئاظ لكو

 ةزجمم دوجو ةتبلا نكمي ال انلق دقو يواعدلا هذه نم ءىش نيب قرفلا ىلا

 هب رتغا ام :كالذكو طقف رعس اذه لاقو ةسفن طلاغو هسح رباك نهالا

 تازايدلاو عماوصلا باعيصا مبنابهر داهتجا ظع نمو أر ام ملاهج نم يك

 ةدابعلا يف دامتجالا نم مثدنع سبل هنا اولعيلف تويبلا باوبا ميلع سوطملاو

 نيئباصاادنءيذلاو ممداتحا ةدشو ةنانملا دنعام 7 ءاز>ا نم ةزحالا

 ين.ءل 2 و هسفن دحاولا ىدخيناىلا مهب مالا غلبب هناف مظعا كلذ نم

 ال مهناف هلك اذه نم رْثكا دونحلا دنع يذلاو ةدابغلا يف !داهتجا هسفن

 مهسفنا  قومر. نولازي الو .دبلا ىلا ابرقث رانا يف مهسفنأ نوقرحم نولازي

 الازنوشع ال دنحلا دابعو داتحا نم داهتحا نياف كلذك لايجلا يللاعا ص

 ملو اولقعؤل اذه نه اذه نياف الصا «ىثب اينذلا نم نوستلي الو ةارع

 اساور :نوكك قا ق قيال ايل اليل نها قن هجرك دعا لقب

 ةلذج مدت مهتقلاتحو مهسيسقو ىراصتلا ةفقاسال م أتف تئش ناو اًميعض

 فالخبا دحاو من٠ دج ناىلا لبس ال لايل مهعجاو متانزاو قالا سفا

 مه اولمح ىت> مهنيد ىلع لتقل مولئاوا ربصب اورتغا نا كلذكو اذه

 تابالايف لةلا ىلع ةيئانملا رهص نع ازختإ ال كلذ ناذ مويلا ىلا تانئاشلا

 هب لاعتي اال اذه لكو اضيا لتقلا ىلع ةطءارقلا ةاعد ربص نمو مهنيذ ىلع

 يتأأ لوقعأا نيهارب هتءجوا امف قمملا ماو كلاهتم رقم فيذخ لهاج الا

 يف مث طقف ماهبلا نع اب اينو لطانلا نغ قملانيبتل نيف ىلاعت هللا بعضو

 امحوصا ناهربلا ماقيتلاةعب ريثأا هب ب>اص ءاجاع لع راصافالاو لادتعالا
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 نم هللاب ذوعنو ين هب ىتا ام. الو ىلاعت هللا دنع نم سبل هنا هبلقب ملعيو

 هتحارجب ذخايل ىلا م جسما نا مهلك موق مهس وه مظع ءنمو نالذلا |

 ذخا لا ي يا يرهش تيل ؤحاا ةياغ يف م0 اب ونذ همولكبو انمالا

 نوملأب الا ممارث ام جيسملا مواكب سانلا بونذ ذخاوت فيك ما هتحارجب

 ةدلاو يناله نا مثاوعد مهُئاضف نهو :قرفالو مثريغ ما ا” نوبنذيو

 ماع ةياغلث نم ديزا دعب كلذو مورلا كولم نم رصنت نع لوا نيط:ظدق

 لعج يذلا كوشلاو جيسملا اهيف بلص يتلا ةبشخلا تدجو جيسملا مفر نم

 تلف هديب يف تب رض يتلا ريماسملاو هبنج نم راط يذلا مدلاو هسأر ىلع
 نودورطم هلك نبدلا كلذ لهاو هلك .ماذعتلا اذه اودجو نيا يرعش

 3 اهب سانا ال ماع يبث نم ديزا ةيلا> ةنيدملاو اودجو ث.ح نولوتقم

 ةدملا كلت ةدشخو 06 سمو مدلا رثا قبب نياو كلت اهناب م نم

 ناك نواوقي 5 بلص ذا هنا يف كش الو ةرفقملا ةيلاخلا دالبلا يف ةيظعلا

 نم رظعا ذا يف نوكيا هرما ىلا نودغتلي ال هاوادعاو نيفتفم هباحصا
 نا اوذعاو نكي ال املكب و"اقنعلاب قدصي نم لوقمك الا ملوقع امو اذه

 تاب وذكا اهناف تازهملا نمساوب و شقراموان>وب و ةرظابل هنوعدبام لك

 ذمو مالساا هيلع حيسملا مقر نم اونوكي مل ةمبرالا ءالؤه نال ةءوضوم

 . 5 هَ 005 ل 7 5 5 نيدرشم نوبولظم الا

 ر ددقو ني راثسم ةقدانزلاك نوب زرعه ساأوب رايك

 ساوب
 قشمد روس نم ىلدتو ميظع عمج يف ةراجحلاب محر هناو ةداج نثالثو

 اولتقو اوبلص نا ىلا دوهيلا نيدب اورهاظت كالذ عدو لتفلا فوخ ةفق يف

 كلذدهاش نم اهلثم نع ةفاك لقنبالا ةزهمم مصن نا زوجي الو هللا ةنعل ىلا

 مريغلو نك نأ كلذ يىراصالاىوعد نكلو ارهاظ

 اوس ىنامل ةينانملا ىوعدك

 دكو مهلكمهلتقف هباعضابو هب رفظىتح كلملا مارهب نب مارون هعداتخا

 ىوعدتك و تاءانصااب تازمعملا :تيسلا سكرلو نيفلاساا مثرابحال ةؤبللا

 )افمر-ي(  »١|«*

 اهادحا نيتدعاق ىلع رودت اهلك

 ةيظااب رونلا جاما ببس. نايب
 ةلظلا نم رونلا ضالخ بيس ةيناثااو

 صالخلاو ادب جازتمالا اولعحو

 انركذ اك نيلصااوتبثا (سوجلا)اداعم
 نا .اومحز ةيلصالا سوجلا نا الا
 نيعدف 1 نازوجي ال نيلصالا

 ة”دحم ةللغلاويل زا: رونلا لب نييلزا

 نما امودحّسس يف فالتخا مل م

 ارش :ثدجحي ال رونلاو تندح روثلا

 رشلا لصا ثدحي فيكف ايئزح
 يف رونلا كرشي *يشالو رخ أ «ىشما
 طبخ ربظي اذهبو مدقلاو ثادحالا

 لوالا أدبملا نولوقي ءال'ودو سوجلا
 نولوقي اهرو ثرءويكصاختتالا نه

 تشدارزرخالا ىبلاو ريبكلا ناورز

 وه. ثازم ويك نولوقي ةيثرم ويكلاو

 خي راوت يف درو دفو مالسلا هيلع مدأ

 مهفلاخيو مدا ثرمويك محملاو دنحلا

 ( ةيثرمويكلا ) عر اوتلا باحصا رئاس

 اوشثا .ثرمويك لوالا مدقاا باصا

 نادزي اولاقو نمرهاو نادزي نيلصا

 قول ثدعح نمرهاو ميدق فيلا ا

 ول هنا هسفن يف ركق نادزإ نا اولاق
 هذسهو نوكي فيك عزانم يل ناك
 رونلا ةقيبطل ةيساتم ريغ هني درّركفلا

 يبو ةركفلا هذه نم مالظلا ثدحل
 ةنتفلاو رششلا ىلع 3 ناكو نمرها
 ىلع ج رخن رارمالاو ررضلاو داسفلاو
 ترجو. الوفو .ةعيبط هفلاخو روئلا
 ةرظلا ركسعو روثلا ركسعنيب 3

 ىلع اوطاصف اوطسون ةكالاا نا ع
 نم هال (مااخ ىلفسسلا ملاعلا نوكي نا
 اراد :هالإرخو قلو دع سس اوركذ



 انتجم كلتو*ىلاعت لاق.5 كلو نع

 ةتاجزاد عفر ,ذ هموق ىلع ميهاربا اهانبن [ ١

 ًادتبا *ميلع مكح كب ر ناواشن ن

 ىلع ناثوالا ةدبع بهاذم لا

 كالذكو *ىلاغت لاقاك ةقفاوملا ةغيص

 تاوهشلا تركك ميهاربا يك رأ

 كالذكه حمل اءانبتا ميا+ ضرالاو

 باوصا ىلع مازلالا قاسف هجعمملا هيرذ
 ادبملا يف ةقفاوملا قاسم لك ايملا

 مازاالا .نوكيل ةياهنلا يف ةفلاخلو
 ليلخلا ما ربافالاو يوقا ماخالاو غابا
 *ىبر اذه هلوقيف نكي مل مالسلا هيلم

 لب“ هلوق يف نكي مل اك ًاكرش.
 مالكلا قوسو بذاك اذه عريك هلمف

 ةهج ىلع هقوسو ريغ مازلالا ةهج ىلع
 نيبو ةجحلا ربظا الف ريغ مازتلالا
 ةللا يف ينلا ةيفينخلا ررق ةجما

 كلذو ىمظعلا ةعب رشلاو ىربكلا
 نم ءايننالا ناكو مقلا نيدلا وه

 ةيفيدحلا لروررقي مهلك ةدالوا

 دمع انعرش بحاص 0

 دن اهريرقث يف ناك هيلع 1 اوملص

 ىمرملا يف باصاو ىو هقلا ةباهنلا غلب

 نه ديحوتلا نا بهملا ندو ىمي“أو

 نراقب اذهلو ةيفينحلا ناكرا نصخا
 ةيفينخلا ك5 عضوم لكب كرششلا ين
 هاقتخ نيكرشملا نه ناك 0

 (ةيونشلا م ) هب كركر شم ريغ هلل

 نيلصا اوتنثا ىتح سوجنلاب تضتخا
 ريحا نامستقب نييدف نيربدم نينا
 داسفلاو حالضلاو رسفلاو عفنلاو رشلاو
 ةيظلا يفاتلاو رولا اهدا نووسإ

 يف مذو نءرهاو نادز. هيسرافلابو
 سوسملا ل انسمْوانْع دلوع كلا

* 

 هيلع نا را ىسوه نه ذا قاب أهلا نفل مد:ءوم ل6 دمي وبا لاف 7#

 ةودو مالسالا ني دة وص يف ناهرب ىلا موعمجاتحي م اًقداص ناك نافمالساا

 نيسخو اهينوماع ةياعب زاىوعدلا هذ ناف اذهىوس سو هيلع هللا لدم

 نوبذكي وا قملا ىلا اومجري نامهمزابف نإملاعلا بر هلل دجلاو ةرهاظ اماع

 بدلا مفانحوي وهز مهفالنسا:نم'هنومظع. نم ضعب لاقو مثريشإ ساوب

 كلت لزنا ىلاعت هللاناو نت ةرت

 هيف تلط ذا تسييف املع جسما اعد يتاا يشيو ضرالا ىلا اهنيعب ةرجلا
 كالذ ناهرب و لاق اهيلع بلص ينا ةبشملا امسفن يو دجي لف هلك اي انت
 ةرايعااو لزحلا اذهل اوبمعاف ةتبان نيت ةرحت هث ىلعو الا اراغ دجت ال كلنا

 ١ يف اوروصت نا ىلع نوقفتم موعمجأب منا اولعاو عيدبلا ناهربلاو نودلاو

 ةروص ىرخاو العو لجو زع يرابلا ةروص يف' نولوقي ةروص مهناكت

 هر روصو بيلصلاو ساوب ةروصو ةرطاب ةروصو ا ةرود قرخاو جينمما

 ا ةدايع دوس حس روصلل نودا_ددسا 3 ليفارعنا ةروصو ليثاكيمو ليثاربح

 مو ضخ ىلا ك ارشااو 6 الب ناثوالا ةدا.ع وه اذهو انيدت أهل نوهوصيو

 تناكة جلا ند جرخا اهبسإو مدا 02
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 ةدابغ ةجح اذه يف مهتجحو ةينالع اهنودبعي مث ناثوالا ةدابع نوركتي

 نوثاك ربش يف نوموصي ماع ةيام نم ديزاب ميسم دعب اولازي م مينا اولعاو

 .ة--للل

 حصفلا نوديعإ مث نورطفي مث ةلصتم موب نيعب را جوجحلا ديع رثا رخالا

 | ةكراطإلا نم ةم مهيلع كلذ لطبا فرا ىلا عسلاب ٠ ادتقا دوهيلا عم
 نورت فيكف مويلا هيلع مهام ىلا مهصعنو مهمايص اولقنو كلذ ىلع اوعمجا

 نويراوحلاو مميسلاهلع يضم ام نآب مهكحو هب هلها بماو نيدلا اذه

 لسع نه يف امنا اهلك مهعئارش نا يف الصا نوفلتخالو رفكو لالض

 قبب ناىعل قع هك. هب نم سفن ببطت لوف ةينالع مهكولعو مهتفقاسا
 هناسلب رقي يد ىلع ىلاعت هللا قلي نا فيكق هتفص هذه نيد ىلع ةعاس

 رعيو



 *«يا

 سادم ءارم نغ نيدلا ذخا زوجيفا كلذ ىلع هفنعو ةسبكاطنا يف كالذب

 ةروص يف ناك اهني عوسينا )هلئاسر ىدحا يف ًاضيا سلوب نيعللا اذه لاقو

 ( دبع ةروص سلو هيسفن لذا لب 7 7 وأسم 7 نا ميته ' هللا

 اذه نم قمحاو رفكلا اذه ند شحواب طق عع لهف 2 دمهشوبا لاق د

 ءالب لك لحي ناسناالا للذتي لهو رايتخالا اذه نم فنا وا مالكلا
 لوصولا دعب لهيرهشت يلف ظفف ىلاعت هللا ىضر للا لصيا الا ايندلا يف

 لائياحيسملا اهضفريف يغتبت زنم راذقالاهالؤوه دنع ىلاعت هللا ها دامو ىلا

 هليجنا يف نيعألا انحوياهغصو يتلا يشوةلزاملا كالت نك دقموللا | م ىلعأ

 ارد اهالوو مكسحلاو كالملا نعلزتعامرفكا ْنَع ىلا هت هللا نا نه

 الوقع نعلا مهللا كلذ نع ىلاعت هللا هفرعسث حبسملا نا مث *يش لكب هبا 2 ! 1 الا ا

 ناىنا تنك ينا هلئاسر ضعب يف لذنلا اذه لاقو قملا اذه اهيف 7
 سلي انور

 كاذنلا اذهلاقو كَم الب هزم مورو هنا هللاوو هنم امورح راعي و هانم غلبيف

 نويئانويلاو تايالا .نوبلطب دوهيلا ؛ةيسالا هلئادر ضع يف اضيا ساوب

 ةنتفدو ملا دنع لوقلا اذهو باص ميسملا نا عرشن نحنو ةكحلا نوبلطي

 حييسمانانيذانويلاو دوهلا نمنونتملا دنعو صقنو لهج سانجالا دنعو
 سانلادنع نوكي ام مكح ا وه هللا دنع الهجناك ام نال هتردقو هللا لع

 سانلا,دنع نوكي ام ئوقا وغ للا دنع ف يعض وه امو

 قيةمهو هعبتا نا هني رفغولذنلا اذه ةق ناب يف لبف *؟ دمج وبا لاف

 عابتا لالضال س لوب لذرلا اذه اوسد مهفالسا نا نم دوهيلا هيعدت أم

 نإ هلوقو مكحلاو تايالاهلاطبا يف لوقلا اذهنم رثكامالسلا هيلع سيسملا
 اوك رت امالكلا اذه لوصف هللا دنع لوجلا وه ضانلادنع نوكي اممكحأ

 ساوب لاقو هب مالتبا ام هللاب ذوعن هب اونيدتو قمل اويلطاو هبجومو لقعلا

 ةئمس نيثالث نم زكا نيدلا يف ةبذاك ةوعدقبت ال هناهلئاسر ضعبيف اه

 يي صصص ----

 0 برشن امم برشي و لكان امم
 مقلم نئلو+اوأاف ةروصلاو ٌةداملا

 3 رساخل اذا 31 كلشم

 ةءاطلاو ةفرعملا يف جاتحن انال وقن تناك

 نوكي رشبلا سنج نم طسوتم ىلا
 ديب انااو ةهصعلاو ةرابطلا ين هتجرد

 انلثئام. تايناحورلا قوف ةاكمحلاو

 ثييح نم انزياعو ةيرشبلا ثيح نم
 ةيناحورلا فرطب يحولا قلتيف ةيناحرلا
 ةيرشدلا ف رطب ناسنالا عونىلا يني و

 علم رشب انا امنا لق#ىلاعتهلوف كللذو

 ناس لق * رك ذ لج ل افو# "يلا ىحوي
 مم*ًالوسر ارشب الاتنك ل يبر
 ىلع راصتقالا ةئباصلل قرطتي ملام

 اهيلا برقتلاو ةتجلا تايناحورلا

 تعزف. اهتاوذب اهنم يقلتلاو اهنايعاب
 تارايسلا يثو ابلك ايه ىلا ةءامح
 مورلا ةئباصف تباوثلا ضعبو عبسلا
 'يعزفم دنطاةئباصو تارايسلا اهعزفم

 لببتتإ ىلع مهبها ذمرك ذ ذنسوتباوثا

 نع اولزن امبرو ىلاهت هللا داش نا
 ..:ال ينلاصاخشالا ىلا لك يملا

 0 نع يفغن الو رصبت الو

 بكاوكلا .ةدبع مم ىلوالا ةفرفلاو
 فتراكو مانصالا ةدبع م ةيناثلاو

 ىلع نيبهذملا رسكب افلكم ليلخلا
 ةميعسلا ةيفينخلا رب رقثو نيتفرغلا

 لوف مايصالا ةدبع ىلع ةلهسلا

 ارمسكو لوقلا ثيح نم ازيك العفو

 تبااي*رذ !هيبال لاقف لعفلا ثيح نم

 ينغيالو رمبإ الو عمسإ الام دبعت مل

 اذا ذج منهلعج ىتح تاي آل ا*اًديش كنع
 ثييح نم مازلا كللذو مهل اريبكالا
 عزفف ريكلا ثيح نم ماّخعاو لعفلا



 ايندلا ةايها . فورت اون لإ ىلصن

 نمزع لافت *قباو ريخ ةرخالاو
 ىلوالا فصلا ينل اذه نا لئاف

 يذلا نانيبف# ىمومو ميهاربا فم

 هيلعل عشا ام وه فصلا هيلع لؤمتا
 وه امله ةقيقحلابو ةروسلا هذه

 باعصاو سوجملا ) يونعملا زاجمالا

 (ةيسوجما مهفرفرثاسو ةي وناملاو نينثالا
 ىيتعلا| ةملاو ريكالا. نيدلا مل لاقب
 ميهاربا دعب هايبنالا .ةوعد تناك ذا
 مومعلا يف نكت مل مالسلا هيلع ليلخلا

 نماطب تش و ةيليلخلا ةوعدلاك

 لثم فيسلاو كاملاو ةكوشلاو ةوقلا
 محملا كولم تناك ذا ةيفينحلا هلل
 ناك نه عيبمجو ميهأ ربا ةله ىلع اهلك
 أياعرلا نم مهنه دحاو لك نامز يف

 ناكو مهكولم نايدا يلع دالبلا يف

 معا ن ناذبوم ذبوم وه عجرم ميكو

 نع ةيورولصب ءاكحلا مدقاو هالعلا

 هي أر ىلا الا نوعجرب الو مرما
 ءافلل نيطالسلا ميظعت هنومظعت و

 لوئارسا ينب ةوعد تناكو تقولا

 نم اهارو امو ماشلا دالب يف اهرثكأ

 ىلا كللذ نه ىرس ام لقو برغملا
 نامز -يف قرفلا تناكو مهلا دالب
 نيم ىلا ةنعاوب ليلغا هارب
 ءافنحلا ةيناثلاو ةئباصلا اهدحا
 يف جاتحن انا لوقث تناك ةئباصلاف
 هيعاط,. ةفرعمو ,ىلاغت هللا ةقرعم
 نكل طسوتم ىلا. هفاكحاو, هرمآوآو

 ندروكي نأ, ديجي . طسوملا كاذ
 ءاكرل كلذو. اينامسج ال اناحور
 بر ند اهبرفو اهترابطو تايناخورلا

 لكما ايم رشب يفامسجلاو بابالا
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 نالعالاو يحولا بانك يف نيعللا اذه لاقو رهظاذا هللا لثم نونوكيس ماو
 جيسملاو نوطال نم هالجرو ةيحللاو س ًارلاضيا أعيش لجو لع هللاى َ هلا

 برألا فورخ اذه نولوقي هكلالملاو بهذ نم بات 7 هيدي نوب ل

 اذكو اذك رمخلاو رانيدب ازيفق اذكو اذك محملا هيدي نيب ةّئاق قاوسالاو
 ةرايعو لزهالا اذه لهفرانيدب اًطسق اذكو اذك تيزلاو رائيدب اًطسق

 ءىيك برلا أي. ذئموي هلئاببر ىدخا يف نوه“ لاقو بياطتو نجامتو

 نييبلكأا نيذه ىلع ةثاومالو هب ىلوا وه اهيبشت هب رهّبْش دقل يرمعلف صللأ
 ظ ةاولملا ةدرابلا ريخ لك نم ةغرافلا مهلئاسر يف نينيعللا بوقعي و اذويىلعو

 دلاو هللا لمفو حييسملا انبر دلاو هللا لاق اولوقي نا سوهو رفبك لك نم
 ظ نء ةدالوو باسنالا نم بسن نع نوريخي امنا هللاو مناك حييسما اديس

 | هبرالغ لهاىلا يتلا يو هلئاسر ىدحا يف نيمالا ساوب لاقو تادالولا

 | ةادوتلا عيارش * ظفحنا همزاي هنانذ ناسنإ لكل دهشن سداساا بابلا يف

 ظ د مكين الخيم ناذمزتخإ ا كلذ ليف أضيا لاقو اهلك

 ظ الو همزلت اهلك ة ةاروتلا ميارش ناف انوتفم ناك نءامإ نينيد مهمزلا دق هنا

 | ةاروتلا ميارش همزليالو هعفني حعيسملاف نوتفم ريغ ناك نماءاو جييسملا هعفني

 ١ لا :بجوف مهلك نينوتخ ئراصنلا: ند عامجاب اوناك ذيمالتلا رئاسو وهو

 ظ رهظإ نيب نم رثكاو ةمزال مه اهباك دوهلا م'ارش ناو مهعفني ال جيسملا

 مهعفني ال حتيسملا ناف اقداص سلوب ناك ناو نونوتفم مويلا مهنم نيملسملا

 كيكف كلذ يف .ابذاك سلوب ناك ناو ةمزال مهل مهلك ةاروتلا عئارش ناو

 ىدحا يف ضيا لاقو اهادحا نم دب الو ع ميد نييتحأا

 نا هورءا ةرطابو راجلا فسوي نب توقعيو ياذيس نب انحوي نا هلئاسر

 ناتخلا ىلا نوعدي مث نونوكي و ناتخلا كرت ىلا وعدي وه نوكي
 ' | يف اناو نيدلا'ىلا اعدلا يف قيقحتلا قي رظ ريغ اذه اك دموبا لاق.«

 0 فسوي نبا بوقعي نا ساوب لافو |هةقيقح ال ةينيم لالضاو ةليح ةوعد

 | ههجاو ساوبذاو دوهيلا ةرضحب سانجالا ةاخادمنم ظفحتي ايئارم ناك راجت

 كلذب



 فطلام

 صخب ةرم هنا مالسلا هيلع حييبسملا يف مثرعا ةلمحو مهليجانار ادوم دف لص

 وه ةرمو ناسنالا تر او دواد فارم و 5-2 'باوه ةرءو هللا نبا مهليجانا

 وه ةرمو هيف هللاو هللا يف وه ٌةرمو هللا فورخ وه ةرمو قزريو قاخي هلا

 دحا ىلع 5 ال ةرمو هتردقو هللا ع وه ةرمو هيف هذيءالتو هذيمالت يف

 دق ةرمو هئاادعا ىلا هللا هللسا ةرمو هللا مالغو يبن وه ةرمو هتدارا ذفني الو

 متافم ىطعي و ىلاعت هللا فرشي ناضو وه هالوتو كللملا نع هل هلل 0

 . ظلدلاو مسلا يف للتلاو يرحم ا اخ وو او جسأ

 نهليو فولا نةقرعيو برشي و شطعيو لك كرون

 طلبو ذخاوتو ةرامح لكريف لشفيو هلك أي اذنت اهيف دجي ملاذا ةرهشلا

 طايسلاب هرهظ برضيو ههجو يف قزي و ةبصقلاب هسأر برضيو ههجو

 نيقراس نيب باضيو لظنحلا يف لملا سيو هب نوكهتي و طرشلا هتببو
 ذا مهل نكي لو توملا دعب ىبت مث ةلودو للا وتاكالوب كارب يظاو
 ,مطاذ لك أي ام ىلط الا هباصصاب مهتجاو توما دعب يبح

 دق منو مهليجاتا صن هلك اذه هلغش ىلا قلطنا مث لسملا هوقسو يوشملا

 ممم هلا نهنوفني 2 طقف دوبعم هلا هنا لع هلكاذه نم مهنيد يف اورضتقا

 اي نعدعمي لب هللا "ريغ 74 هلا ميسلا نا تجوت مهتاناماو مهليجاناو لل

 بجوت ةرورمفلاو هلل ى 3 ىو قلخم م قاخن وهو هنهرإك ! هناو هللا

 نالزلا نم هللاب ذوعنو نيرياغتم دبالو نهر نولئاق مهنا

 نم ليجانالا ريغ مهبتك يف ام ضعب ركذ 9

 د سوما رفكلاو بذكلا

 يابحااي ثالثا اهلئاسر ىدحا يف ياذيس نبانحوب لاق 96 دم وبا لاف 9«

 روظ اذا هنا لعن دقو تونثاك نحن ام دعب ربظي لو هللا دالوا نآلا نك

 وه 15 هارت اننال هل الاثما نوكيس

 ضراالاو تاوغ

 توملاو زبخلا هو

 ْ هللادالوا مهنا باذكلا اذه رفك ند ظعا رفكلا ينأ 6 دمع وبا لاق

 عردت امعاو ا ؛أاءطأا 0 * شا -

 0 داحتالا دنع عبرالا عئابطلاب

 نب سويا اذهو رم نم ذوخأملا
 مهتفلاخأ هنم اوربتف ثالقلا قرفلا

 باتك ةهبش هل نم بهذملا يف ةايا

 انزيمو باتكلا قيقحت ةيفيك انبي دق

 باتكلا ةهبشو باتكلا ةقيقح نيب

 اهيفو باتكك ةهبش تناك مالسلا

 امأ ةيلمع الانف ةيلع مشاتم

 عادبالاو قاحلا ةيفيك ريرقلف تايلعا

 ماظن ةبان ىلع تاقولخلا ةيوسنو
 ةيلرألا "نكح بتم لس ماوقو

 ريرقن مث ةيدمرسلا هلئيشم اهيف ذفننو

 لكردقتيل ابياع ةيادحلاو ريدقتلا '

 موتحلا موكحملا ةردقب فنصو عون
 ملاعلا يف ةيراسلا هتياده ليقبو

 لك رلعلاو مولعملا هدادعتسا ردقب

 كلذو نيعونلا نيذه اودعي ال معلا

 ىلعالا كبر مسا مي”*ىلاعت هلو

 *ىدبف ردق يذلاو ىو قلخ يذلا

 ميهاربا نع اريخ لجو زع لافو
 *نب دمي وبف ينقلخ يذلا# مالسلا هيلع
 يذلا#مالسلا هيلعيسوم نع ا

 اماودج ىدهغ هقلخ ٠ يبث لك ىطعا

 نرذ نع سوفنلا ةيكزاف تايلمعلا
 هقالال' لاك ل1 و الا
 ةيندلا تاوبشلا ضفرو تادابعلا

 كو ةيورخالا تاداعسلا ٍراثياو

 الا دامملا لاك ىلا غولبلا لصحي

 ةرابطلا يع نينكرلا نيذه ةمافاب

 اودعبال لمعلا لكل معلاو ةداهشلاو

 *ىلاعت هلوق كلذو نيعونلا نيذه

 هب رت منا ركذو "ككزتا نم 4 دق



 ||" يق مالسلا هيلع ميلا تخت نءرهظامو
 ةاارملا ف ةروصلاو لايخخاكر هنيعالا

 يف افيدك اهم امج" ناكافالاو

 ١ بلملاو لتقلا كلذكو ةقيقحلا

 ءال'وهو  نابسشملاو لايمعأ قع عفو
 ماشلاب موق“ مو ةينايلالا مل لاقي

 تمص" امناو' اولاق ”ةينيمرالاو نعلاو

 عزو انضلخي  ىتح انلجا نم هلالا

 - لخادت تناك ةلكلا 1 ميدعب

 رددتف اناا مالسلا هيلع يملا

 ءارباو قوملا ةايتحا نه تاياآلا هنع

 ضعب يف هقزافلو صربالاو هكالا
 عاجؤالاو مالالا هيلع درتف تاقوالا

 هع ىكحو هباحسأو سرايلب مهنمو
 نتانلا تراص اذا لوقب تاك'دنا

 ةئلم فلا اولك ١ نطالا توكلللا ىلا

 ميعنلا' ىلا اوزاص مع اوك انو'اوبرشو

 ةذل املك سويرا مدعو يذلا

 ايف نك ! ال زوبحو ةحارو رو رسو

 سونادقم عزو حاكت الوبرش الو
 بسحلا نافوتقا ميدقلا رفوخلا نا

 معزو قول حورلاو راو با

 دحاو رهوخ ميدقلا نا سويلابس

 داو ضاوخ ثالث هل دحاو مونفا
 اهيلع ميرم نبا ىسيع دب ةعيلك

 كيلو الاانا سويا عزو مالسلا

 ةدباو هللا ةلك ميسا نآو ابا هاهم

 قوافم وهو ءافطصالا قي رط ىلع
 ءايشالا قلا> وهو ماعلا قلَخ َِث

 راكأ ةقولذع حور ىلاقت هللا نا معذو

 نيب ةطداو اهناو حاورالا ماس نم

 يحولا هيلا يداوت قبالاو بالا

 يل موج اذه عيلان عزو
 جوزمالو 2 ضلاغ ايناعور

 ا

 مويف هللا نوكو هللا يف مهنوكو هنوك يف ءاوس الا مو وه لهو مييلع هل |
 طقف رفكلاو فافهتسالا الا هنم موغب الو لفعي ال مالكلا اذه مث هيفو

 هذافلو ||. / قام: راتشاو يا 9مامل اؤزانتخ دقق هئاذب مهف ناك نا هنال

 | لكو تيدو يح لك يف ريدي اذكبف هريبدتب مهيف ناك ناو. ثدحلا ةفص

 ينو 96 لصف 9« الضا اذه هي ةليدضف الو قرف الو ضرع لكو دادج
 ديعدعب ميما تذل مهلاف) ييساا نا ان>وي ليجنا ن مرشع يناثلا تابلا

 باأنلا رد رخ ١ يفو ( اناوخا 0 _ تيدا عمم كوع ال دعلا نالا

 دحا ينف (تقثبنا بالا ندو تجرخ نأ نم انا لاق يسال نأ ازيكشملا

 هناوخا ممناو يرابلا ةيدوبع نم اوقثعا دق ذيمالتاا نا نيلضفلا نيذه

 عم مههلع هل ةيزم ياف أضيا كلذك مهف قشنا هنمو هللا نم جرخ وهو

 قاغنالاو الصا ىنعم قاثبنالا اذملا يردي ال هناو مالكلا اذه فن

 رشع ثلاثاا بايلا ينو 6 للصف 9« ةرورم ماسجالا نم الا نوكياال

 دف هاتبا اي ءاهساا ىلا هنبع امفار لاق) حييسملا نا هلوا يف انحوي لنا نم

 لاق ميسلان أ ريسي هدعبو كادلو كفرشي اهكل كلو فرشف تقولا نا

 ( ضرالا ىلع كتفرش نا

 ىتح هللا ةوئبي حيسلل رات سهدلا ةبيصم هذه 8 دمت وبا لاق

 هللا نا .اولاق ىتح ىلاعت . هتاواسع اوعي م 3 ىلاعت هلل هتاؤاسأ ةوقصو

 مكحلاو كلملاب ئرب دقهناو دحا ىلع محي سبلو كحل نعدل لزعنا دقىلاعت

 هللا فرشي مقبلا اولعج ىتح لوختاو ةلزعلاب هل اومنقي مل مث حييسملا يل هلك
 اذهلاق ام أملطق هقلو هللو رفكلا اذه نم ظعاب متع < له :نمانلل اي ىلاعت

 مويلعف هأهقر نيفض-هةبرهد الا اوناك امو لصا هللان“ نماوم طق مالكلا

 ةرفكلا نم م مجاوس نم ىلاعت ا "اهيا

 اناو يمسفن تيما انا لاق) حيسملا نا انحوب ليجنا يفو »6 دمح وبا لاق 9#

 تيه وهو هسفن بحي نا نكي فيك يرعش تيلف (اهيبحا

 تحب بذك نم مهليجانا يف الصف نوعبس هذبف 26 دنع وبا لاق ل«

 ةضقانمو
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 ! ةداهش نا ركتاروت يف ليقو ينشمب يذلا يباو انا ينكلو ا ديحو تسسا ينال
 : ) ىنثعب يذلا يل دهشإو يسمن نع ةداهشلا يد وا يفاف ةلوبقم نيلجر

 اندروا يذلا عم لصفلا اذه عمتي فيكي رعش تيل 6# دمع وبا لاق
 ع دعب ب ال كلمت هللا نا: نم اضيا ]غاي لبنا نم ثلاثلا .بايلا يف

 نماثلا بابلا ينو 6 لصف 3“ يسللا هدلو يلا هلك مكملاب ءارب.دق هنال دحا

 هيسنلا قملا كيلا تيدا لجر انا مه لاق ) معيسملا نا نحوي ليها نم

 ممدابشتسا عم طقف مم“ ام يداوي لجر هناب هرارقا اذهفأ هللا نع همم“

 هللا نا نم ميسملا يف يبنلا ايعش لوقب ىتم لمت نم رمثع يناثلا بابلا .يف
 يز هلا حصف هت ريم يذلا يبديبحو ىناعصملا ىمالغ اذ هيف لاق ىلاعت

 ازحوي ليجتا اكرم مساتلا بالا يفو 96 لصف د هللا دعو ءايننالا نم

 كاعد الو ةبوتشلا الا اص لمعمل كنون انشل) ) حيا اولاق دوهيلا نأ

 روبزلا مياتك يف بن هك دق اما ميسا ميل لاقف ناسنا تناؤا ةسيبونرلا

 4 هللا ىع ناك ناذ ملكي ااونبو ةما متنا متاق أما لوفي ثيح

 ةلراب نهف نولوقل ملفا هليدبتاو باتكلا ففي رحت ىلإ ليبس الو ةملا مهلك
 لعفا الن ةنك نازي ينإ ١ يفا تلف اذا متش هنا | ايندلا ىلا هثعبو هيلع هللا

 هنو يف.بالاو بالا يف يا او مما . ىلا ينوقدصت الف يبا لاهفا

 انينيتتاي) ) عيسلا لاق قا ذاب نا ندوب ليا نم رشعيداحلا ب ايلا

 مو ركمم تنك نازل اذه لوط حيا هل لاسقفانيغكيو بالا انا
 بالا انزا تنا لوقا فيكف بالا يئار .دقف.ينأر نم شلب اي. ينوفرعت
 انجوي لوف عم اذه فيكفا "يف وه بالاناو بالا يف انا يفا نمت وهيل

 بابلا يفو »6 لصف 6 طق دحامري مل بالانا هلجنا لوا يف انرك ذ يذلا
 يبايف ان! )هذيمالنل لاق جيسملا نأ روكذملا انحوي ليجنا نه رشع يداحلا
 ) كف اناو "يفمتناو

 هيف بالاو بالا ينوه ناك اذا 26 دم وبا لاق 9
 ةي زم ياف ةرورض بالا يف ذيمالتلاو ذيمالتاا يف بالاف هيف ذيهالتلاو

 ذيمالتلا ف وه

 وهو فل امونقا | ديخاو اًرعَوَج ا

 ناسنالا :لاقيف هلك هلاو هلك نانا
 هلاالا":لاقي الف سكعني الو الا راص
 رانلا يف حرطت ةيمنلاك نانا راص

 لاقي الو اًران ةممحفلا تراص لاقيف
 ةقيقحللا يف شو ةمحخل رانلا تراص

 يلب ةقلطم ةمنخاالو ةقلطم ران ال

 تديتا ةمناكلا ناب اومعزو ةرمح

 اوربع اهرو ينكلا ال يثزجلا ناسنالاب

 عاردالاو جارتمالاب داحمالا نع

 هس نادنالا ةروص لولاك لواحلاو
 4 :ل١ ١ باوصا عبجاو ةولجلا ةارملا

 د نا زوجي ال يدقلا نا ىلع مهلك

 وه يذلا مونفالا ناالا. ثدحلاب

 مينافالا رئاس نود تدحتا ةملكلا

 دلومالسلا هيلع ميسملا نا ىلع اوعمحاو

 بلصو لتفو .مالسلا اهياع يره نم
 تلاقف كلذ .ةيفيك يف.اوفلتخا مث
 تلو يذلا نا,ةيب وقعإلاوبةيئاكلملا

 تدقتعا ا ةيئاكلملاف هل آلا وه يره

 نا الاف. يلزب ينك ت وسان عسملا نا
 دلي ال يثزجلاو يثزح نانا مير

 ميدقلا مونفالا هدلو اناو يلكلا
 وه ميلا نا تدقتعا امل ةيبوقعيلاو

 وهو هلأ وهو نيرهوج نم رهوج
 ىلاعت الا .ثدلو مي رم نا اولاق دولوملا

 الا شلل ذكو اريبكاًلع لوف نع هلل
 وه يذلا رهوجلا ىلع مقو لئقلا يف
 ايهدحا ىلع عقو ولو اولاف نءرهوج نم
 تشن انا مهضعب معزو داحتالا لطبل

 نمميدف حييسملاف ميدقلا رهوجل نيبجو

 نم موف معزو هجو نه تدم هجو
 نم ذخات مل ةملكلا نا هيبوقعيلا

 بازيلا يف*اماكاهب ترماهنكلاًيش رم



 هقرش ىلاعت هللا نا الا قولؤم اص
 ال قبتلاىلع اذبا هايسو هتعاطا همركو

 ةيروطسنلا نمو داحتالاو ةدالولا ىلع

 حيسملا يف اولاق نيلصملا مل لاقي موق
 اذا اولاف مهنا الا روطس لاك ام لغم

 ىذعغتلا كرتو ةدابعلا يف لجرا أ دهتجا

 ةيناسفنلا تاوهشلاضفرو مسدلاو محملاب

 غلبت يب مرهوج ١ قصي ةيناويحلا

 ىلاعت هللا ىرو وتارعسلا 0

 الق“ بيغلإ يفام هل.فشكتي و ارهج

 يف ألو ضرالا ,يف ةيفاخ هيلع قخي
 يفني نم ةيروطسنلا نمو هامسلا
 هريخ ردقلاب لوقلا تنشيو هيبشتلا

 ةيردقلا تلاق 5 دبعلا نم هرشو

 مينافالاب اولاق بوقعي باح |(ةيبوقعيلا)

 تبلقنا اولاق مهنا الا انرك ذاك ةث الغلا

 حيبسملا وهدلالا راصق امدو ام ةاكلا

 مهنعو وه وه لب هد رهاظلا وهو
 نيذلا رفك دقا *يركلان أرقلا انيعلا

 مهنف رمزا عسا وعملا نا ارق
 لاف نم مهنمو هللا وه يبل لاف نم

 توسان راصف توسانلاب توهاللا ربظ
 لواح قي رط ىلعال قملا رهظم جيسملا
 ةلكلا داتا ليبس ىلع الو هيف زج
 وه وهراص لب ةفصلا - يف يع يفلا

 ةروصب كلما ري لاقي أك اذهو

 ربظ وا ناسنالا

 ليربجنع ليزغتلا ربخا اكو ناويح
 عزو+ايوسا رشباه لثمن + مالسلا هيلع

 دحاو رهوجؤهسملا ن ناةييوقعيلا رثك ١

 اهرو نيرهوج نههنا الا دحاو مونفا

 رهو نيتعيبط نم ةدحاو ةعيبط اولا
 ثدهما ناسنالا رهوجو ميدقلا هلالا
 اًراضن ندبلاو سفنلاتبككرت ايار
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 يسفنل دهشا تنك نا) انهاه هلوق رخا بهم مث ره_تءا نم ةربعةفيخحلا

 تنك نا )نحوي ليجأا نم عباسلا بابلا رخ يف لاق مث(ةلوبقمريغ يتداهشف

 بالا ينركذ اذكهو طالتت>الا اذهل اوبحتاف (ق> يتداهشف ىسفنل دهشا

 لاوقالا هذه اوعم“ | هذيمالت نم ةعامج نا انحوي ليجنا نم ساس

 يفو 96 لصف 96 ىلاعت هللا هاشنا اذه دعب ركذنك هوقرافو اودترا ةطلتخلا
 سمح نم ناسنا فالا ةسمخا مطاامل هنا)انحوي ىليجنا نم سداسلا بابلا

 لضفو نإتو>وزبخ اذه ةعامجا لاق زبخ نم ةلس ةرشع اتنثا مهعبش نم

 96 لصفالا ةدحاو ةرمولو لوقلا اذه لثم هيف اولاق الهب مغللابف (اقحبنلا

 لاق هنا هتاج نم لقعيال ريثك مالكب ىتا هنا روك ذملا سداسلا يف 3 5 مث

 اولانث نا همد اوب رششتو ناسنالانبا مهلا اواك أت مل نمل مكك لوقا نيما) محل

 ههفا اناو ةمادلا ةايحلا لاني يمد برشو يخل لك ا نُث مكيف ةمئادلا ةايحلا

 برشو يه لك | نذ قداص بارش دو قداص ماءطوه يمهف ةمايقلا موي

 اذه ذيمالتلا نم ةعامج لاق هنا انحوي ركذ مثأ

 هنع اوبهذو ذيمالتاا نم ةءامح دترا كالذ لجا نمو قاش مالك

 دقو طلتنم الا هلوقي ال مر ساوسو مالكلا اذهو 6 دمج وبا لاق 9#

 ةوخا نا ر انوي لينا نم عباسلابابلا ينو »6 لصف 9ع هنءهيبن هللا ذاعا

 كبامحع كذيمالت نياعتل انهاهنم جرخاو اذوهي دلب ىلا بهذا اولاق عوسإ

 اًفياوق كنك ,اذاف ادع ملي دار لعب دحا يفتخي سيلف علطت يتلا

 ( نونمأوي ال هتوخا اوناكو ايندلا لها كسفن يلع م اطاف اذه

 »6 لصف 9« ىرت ام هتازجعم ينتخي ناك هنا اذه إب لاق “ع

 ملف تنز دف ةا صم اب ميسا ىلا ىنا هنا) انحوي ليحتا نم عباسلا ب بابلا ينو

 ( اهتلطاو ةايش اهيلع بجوي

 وا هوروجو عيسملا اوروز دقف اذه فالخ ىلع مثو 6 دمحوبا لاق 9

 نمعباسلا بابلا رخ ايفو #9 لصف 6 لظلاو روجلاب مهسفنا ىلع اودهشيلف
 لدع يكش تكجن اود ىلع كحا الانا لاق عيسملا نا) نجوي ليحنا

 ينال

 هفيشنك فاك يد



1 
 ةوقالو لو>الو تقلس ةماط لك تدنا ةءاطلا هذه 96 دمع وبا لاق 9“

 هللا نأ نم عيظفلا شحافلا رفكلا اذهب دحا ناسل قلطني فيك هللاب الا
 ءايشالا ميمجي و كحاب رب هنال دحا ىلع كح الف مكححلا لزتعا دف ىلا
 اوفعضواوخاشاذا كولملا لعف نم اذه اندبعاما اذه نم هلل ىشاح هدلو ىلا

 ا مهعزاني لكل مدالوال ردءالا بدئرتو مهاذلو مهتا-ارل دارفنالا اوداراو

 الف نطابلا يف اماو رهاظلا يف مهيلا رمالا نوملس: دما مجريغ دعب رمالا

 رقاكلا اذه لبق م هانعمت ىثطلا هنا "هن "قلطأي دخ" انر"دق أمر فك اذه
 هدعبو #7 لصف #9 اريغك أنياع هتم# مظع ىلع هلل دجلاو هللا هما أثحوي

 بالا ىوتحا امكف لاق )سيسملانا انحوب لجن نم سماخلا بايلا يف روسي
 اًناطاس هاطغاو هتاذيف ةايحلا لع ءاوتحالا هدلو ثالم كلذكهتاذ يف ةايحلا

 ( ناسنالا نبا هنال بالل يمن مك ةايحلاو ناطاسلاو ةموكحلا هكلمو

 نم نأ ربخا ذل ةلاقملا ءذه نم فضتاب طق مع“ لبف 6# دمعوبا لاق 9

 ريغنأ بجويهلك اذهو هسفنإ هللا ءاواس ناسنالانبا وه حيسماْنأ لجا

 06 لصف 6# كش الب كمل يطعم ريغ وه كما يطدملا نال دب الو هللا
 يتاذ نملءفا نا يوفا الو) لاف مسيملا نا هسفن بابلا يفريسيب هدعب و

 ينا ةدارا الاي دارا ذنفنا تسا ين ال لدع يكحو معتااب ّ نكل ايش

 يربغ نكلو ةلوبقم ريغ يقداهش ناف ئدةنلدهشا تدك ناف ىندعب يذلا

 اها لام ميسم ناب ايا اعزب نينا نر ثداكلا ايلا ينو( اذبكي
 نءعباسلا بابلايفو ( يتدارا الينثعب يذلايبا ةدارا مثال ءامسلا نم تلزن

 بابلا ينو ( ينثعب يذلل نكل يل يلع سيل )بسملا لاق هنا نحوي ليجنا

 متح رغل ينوحةببحاول مل لاف) حيسمانا ضيا انحوي ليحلا نم رشع يداحلا

 ( ينم ربكأ بالا نال بالا يلا يريسب
 اذهنم 0 قحلاب للعلاز ةيدوبعلا يف لبف >6 دمع وبا لاق 96

 هللا ناو هللواسم هنا نم راطساب هلبق يئذلا مم مالكلا اذه عمتي لزللاو

 تاضقانملا هذهيف امأذ ءدلو ىلا هلك مكحلاب ًاربب نكأ دحا لع دعب ميال

 «9إ# - (ين-لصفا)

 يأ رهوجلاب دحاو وه هلوقب ينعبو ا
 طيس وف لإ ساج نم اكرم سبيل

 نيمونفا 0 ةايحلاب ينعي و دحاو
 ماعا ني ادبم نيلصا يا نيرهوج
 عجريو ةاكلاو قطنلاب علا رسف مث
 ىلاعت هنوك تابثا يلا همالك ىهتنم

 فل دلتلا لزق 16 قطان ايح ًاذوحوم
 يفاعملا هذه نا الا ناسنالا دح يف

 وهو انكر م هنوكل ناسنالا يف رياغتل

 مهضعبو بكرم ريغ طيسإ رهوج
 ةردقلاهلزنمم رخاتافصلاعت هلل تنشب
 ميناقا اهولمجي ملو اهوجتو ةدارالاو
 مهتمونيمونقا لعلاو ةايملا اوادج اك
 نه دحاو لك ناب لوقلا قلطا نم
 مزو هلا قطان يح ةثالدلا منافالا

 ىلع قلطني ال هللا مسأ نأ نوفايلا
 ترا اومعزو مياقالا نم ذحاو لك
 اءاو بالا نم دلوع ل ١ نإالا

 دلو نيح حيسملا دسم دماو دس

 توسسانلاو دما ىلا عجار ثودحلاو
 نارهوج اهو ادحما ناناو هلا وهف

 رهوجو ميدق رهوج ناتعيبلم ناهونفا
 لطب لو ماث ناسناو مان هلا ثدح

 ثدحلا ثودح الو ميدقلا دق داحتالا
 ةئيشم !لخاو اهيسم اراض امهتكل

 ناكم اوعضوف ةرابعلااول دب امم روةدحاو
 هنت مونفالا ناكمو ةعيبطلا رهوجلا
 فلاذ# بلصلاو لئقلا يف ملوف اماو
 فترا اؤااف ةيبوقعيلاو ةيئاكلملا لوف
 ةثوسات ةبج نم حيسملا ىلع عفو لئفلا

 هلال هلالا نال ةتوه اال ةبج نم ال
 يطاش#لا ىلوبو سوئيطوبو مالالا
 عيسملا ناو دحاو هلالا نا نالوقي

 دبع هناومالسلا اهباع رم نء "ادتبا |



#3 
 | ةعايجبو اياطخلا نارفغل :دحاو
 | ةيقيلتاج ةيهسم :ةيسدبق  ةلحاو
 دبا ةمئاذلا ةايحلابو اننادبا مايقبو

 | لءوالا قافئالا وه اذه نيدبالا

 أ ىلا ةزاشا“ هيفو تاككلا هذه ىلع

 لاق نم ىراسذلا يفو نادبالا رشح

 لاقو نادبالا نوذ حاورالا رشحب

 مغ ةمايقلا يف رارشالا ةبقاع نا

 روزرس رايخالا ةبفاعو لهجا نزحو

 ةنجلا يف نوكي نا اوركناو ملعلا حرفو
 رام لاقو ببزشَو لكاو حاكن

 دعو ىلاعت هللا نا مهتم قاحا

 زوجي الو نيصاعلا دعوتو نيعيطملا
 قيلي ال هنال دعولا فلاخي فزا

 الف. .هيعولا .فلاخي نكك .ماركلب
 ىلا قالا مجريو ةاصقلا بذي
 لكلا يف اذه مو ةداعسو رورش

 داوجلاب قلي ال يدبالا باقعلا ذا

 هيار عب ليحانالا يف فرصتو
 هذه ةلزتمملا ةفاضا ميلا هتفاضاو
 دمناو . ىلاعت هللا نا لاف .ةعي رشلا
 ةايحلاو مملاو دوجولا ةثالث مينافا وذ

 ىلع ةدئاز تسل ميناقالا هدنهو

 ةلكأا تدهتاو وه يبه .الو ثاذلا

 يتيازطع ىلعإل مالم! هيلع وع دس
 ىلع الو ةيئاكلملا تلاف اك جازتمالا
 ةيبوقعيلا تلاف كك ةيروبظلا قيرط
 عدا رك يف سعشلا قارشاك كلو
 هبشاو متايخا يف شقنلا زوبظك وأ رولب
 مينافالا يف روطسن بهذمب بماذملا
 هناف ةلزتعملا نم مشاه يبا لاوحا

 دحاو هيشل ةفلتخم صاوخ تبني

 روطسا باعسا ( ةيروطسنلا )قحلا
 نومأملا نامز يف رهظ يذلا ميكحلا

 هنا هيف هلوقو ىحي ل اهاتنق باتك لكؤ هيي لك ف يزبف اندروا اك

 ين ند فك له اكرم ةوبل لك هيلا تهتناو يبا وه ةزش ين نم 6 |

 ىدحا فب ذكلا نم ةرورضدب الف ادن سنل هنا هسفن نعوه لوقي ةرمو

 بذك نكل مالمسلا امهيلعىبجيو عيسملا بذكي نا هنلىثاحو لاوقالا هذه

 بابلا يف هدعبو # لصف 3غ رايعلا ان>ويو: ىطرشلا ىتم نالذذلا هللاو

 (هللافورخ راص اذهلاقفهلا البقم جيسملا ىبحي يار رخ ا ايزجو) لاق هنت

 أ.طلاو هللا نباو هللا ةلك ناك اندب ىرخا ةماط هذه 6 دم وبا لاق 9“

 ليس ىلع لن شوا هلا فانك نادم ىشاحو هللا فرخ راص قلخي

 ناؤا ميذلا وا لك الل ءذختي نم ىلا فورخلا فاضي انا كلملاو قلخلا

 لكن لجو نع هللا ىلاعتو .انحلاب هغبصيو هب ملي يبصا وا ةلجمأل هيباري

 6*9 لصف 96 لالضلا نم هللاب ذوعنو فذ“ رابع لمت نم اهنا عصف اذه

 ناب تدهشىسيع نعلاق ايركز نب ىبي نا) هسفنبابلا يف ريسيي هدعبو
 ( لال ياس اذه

 ةقاتلا هللا ةدابشإ يدسجو ىلقعو ىسفتب انا تدبش يدمي وبا لاق 9“

 نباو مسو هيلع هللا ىلد هللا 7 ٌط اندوي نيمالا ايننك ةبذك هذه نا

 بماو ليلاس هل نوكي نا نع لجو ىلاعت هللا ناو ايركذ نب ىجحي هلوسر

 اذه هللا فورخ اذه ميسا يف لاق.هنا مالسلا هيلع ىبحي ىلا مهتبسن ءيش

 اق ناتنالا ءالؤره نملا مهللا شيكلاو ةمعنلا ليلس فورخلا امناو هللا ليلس

 فو لصف 9 مهتم مالسلا مهيلع هلسربو ىلاعت هللاب اقافضتسا لظعأب انمعس
 يضردق جيسملا نع لاق مالسااهيلع ىبمينا) انحوي ليجنا ند ثلاثلا بابلا

 ليجتا نم س.اخلا بابلا ينو( ءايشالا ميمجب هيلا 'ىربو دلولا نع بالا

 ةنس مهيلع نيس ناك سبل هنال هلق دي رت دوهيلا تناك اذهلو) اضيا انجوب

 نا ريسي هدعب و (هب هسفن يوسي و ابا هللا يعدي ناك هنكل طقف تبسلا
 امو هقفاو نم نبالا ىحي كرذك مهيغبو ىتوملا بالا ئبحي ك) لاف جيس

 (هلَِس ىلا 1 در# هنال دحا ىلع بالا مكحي

 لاف



 ا
 نا لذناا اذه لوف اولماتف سانلا اهيا ةيفاعلا كلل لاشين 7

 حيسلا ةلزنمياف هللا دالوا مهلك اذا ىراصتلاف هللادالوا يسملاب نينمكوملا

 ؛ىزتسملا فذكسالا اذه لوقل اوما مث هللا دالوا مثو هللا دلو وه ذا مهيلع

 الو مد نم اودلاوتي ' غي اا نينماوملا نا هلم مهنيد اودلق نيذلا ةلفسلاب

 فيكف اذكه مث اذكه هللا نم اودلاوت نكل لجرلا ةءاب الو رهللا ةوهش نم

 لطايلاب ةرهاجلا ميظع مالا اذهام ءاي>الا هت ارماو ياذيس نم انحوي دلوت

 درابلا تلا بذكلا وه لب اذام يف زام اناق زامع اذه اولاق ناف بذكلاو

 اضيا كالذ لعاو نيلوملا نيب قرفل 4 يملا ع ءزغإف هسغأ اذهو قمخعاو

 3 مثدودخ نم 43 الو الذره نم قمحا طق 5 رام زاوم وه 5 زامم

 لاق دقو [+ ةلكلا ريصت فيكف انيف تنكسو ةككلا تمحتلاف هلوقل اومعا

 منو هللاانبسحراذقالا كئلوا يف نكسو امدو [ةط راض اذا هللاف هللا يف اهنا

 م هك لصفإ لكولا
 ( هيا 0 دلوأا هنع

 ىف ةلككلا نات ان لاق دقرخ اب ع اذه 6 دمج وبا لاق 9“

 ب قلبا راص موق ىلع لجو لع هللاف مهيف تنكسواهخ راصو تدهتلا

 فصواءادعأم + طق دخا هزي مل هللانا اذه رث :1) لاق م

 يفوه يذلا درفلا دلولا هنع فدصو اء الا هلوق مث دحا هرب مل فيكف مهيف

 نا دو ١ لاخلا نم نال بالا ربغ وه دلولا نا اذه نم بجوف هبا روح

 ليحانالا صوص ىلع دنع نبالانأ ةزورعذ 3 هسفأ روع يف هللا نوكي

 دحاو ”يش مهدنع بالاو وه ةرءلب اذه ىلع نوتبثب ال مثو بالا ريغوه

 اباكف ىرخالا بذكت اهنم ةيضق لكو مهليجانا يف صوصته اذه لكو

 لوالا باءاا ينو 6# لصف 96 لالضلا نه هللاب ذوعاو كش الب بذك

 نه دوهبلا هيلا ثدبذا ايركز نب ىح ةدابشركذاذا اتهوي لينا ن

 تسال لاقو دحجي لو رقاف هسفن نعموفشاكو نييناواللاو ةنبكلا 4

 ال لاق يبن تناف اولاف ال لاق سايلا كارا اولاق جيسلاانا

 شقرامو ىتم ليجنايف ميسسملا لوق مم اذه نوكي فيك 96 دمج وبالاق 9«

 دقو ةرخالا .هانبا ةرخالا بالطلو

 مك لوفا انا ) نيب راوحل عيسملا لاق
 كينءال ىلع ارك مكادغا اويحا

 نه ىلع اولصو ميضغبم ىلا اونسحاو

 يذلا ميا ءانبا اونوكت ىل يذيب
 ىلع هسعت قرشت يذلا ءامسلا يف

 ىلع هرطف لزنيو ةرجتلاو نيخلاصلا

 نا: نيت اونوكتو ةمقلاوزارتالا
 كاقو مات ءاهسلا كين يذلا كابا

 مادق :اهوطمت الف متاقدص  اوراقنا
 رجا مك نوكي الف مارغل سانلا
 نيخلاقوءاهسلا: يف يذلا كيب دنع

 (ميباو يلا ىلا بهذا بلصي ناك
 وه ميدقلا سوبرا لاق امو

 ةفراظبلا تعّتحا قولفم ينسااو هلل

 ةينيطنطسقرإب يف ةففاسالاو ةنراطملاو
 ةثالثوةئاثلث اوناكو مهكلم نارام

 ةلكأا هذه ىلع اوقفلاو الجر زشع

 نمؤن ملوق كللذو ةوعدو |ةأةي يا

 يدا لك كلام بالا دحاولا“ هل

 بازل ىري ال امو يري ٠ ا

 دحاولا هللا با جيسلا عوشب دحاولا

 هلا عونصع سبلو اباكق ئالطازكب
 هيا رهوح نم قح هلا 0

 هيث لكو ملاوعلا تنقلا هدب يذلا

 لزن انصالخ.لجا نمو انلجا يذلا

 سدقلا حور نم دسجتو ءاهسلا نم

 مانا بلصو كوتبلا ميرم

 مويلا يف ماق مث نفدو سوطاليف
 نع سلجو ءامساا :ىلا دعصو تااغلا

 ةران «يجمل دعتسم وهو هنبأ.نإمي
 هايحالاو تاومالا نيب «اضقلل ىرخا
 حور كحاولا نسدقلا حورب نماونو

 نه دلوو



 ىلع انحوي ليجما ةحمافو سدقلا

 وهو ةئكأا تناك دف ينزالا ميدقلا

 وه هللاو هللا دنع تناك ةمكلا اذ

 تفرتفا م هديب ناك لكو ةككلا ناك

 رابكو ةقرف نيعبسو نيتنثا يراصنلا
 ةيروطسنلاو ةيئاكلملا ةثالث مهفرف

 ةيناياالا اهنمه تيعشناو ةيبوقعيلاو
 ةيلايسلاو ةيسونادقملاو ةيسرايلبلاو
 رئاس ىلا ةيلوبلاو ةيسونيطوبلاو

 يذلا اكلم باححصا (ةيئاكلملا )قرفلا
 عمو اهيلع ىلوتساو مورلاب ربظ
 تدتا ةئكأا نا اولاف ةيئاكلم مورلا

 نونعي وهتوسانب تعردتو سلا دسحي
 حورب نونعيو معلا مولقأ ةكلاب

 معلا ن نوع الو ةايحلا مونفا سدقلا

 م عم جيلا لب ابا هب هعردت لبق

 ةككأا نا مهضعب لاقف نبا هب عردت

 رمخا جزا ميسا دسج تجزام
 ةيئاكلملا تحرصو نهللا ءاملا وا قبللا

 كلذو مينافالا ريغ رهوجلا تراب
 اوحرص اذه نعو ةخفلاو فوصوملاك

 *نارقلامهنع ربخاو ثيلثللا تابثاب
 ثلاث. هللا. نا .اولاق .نيذلا رك دقل
 توسان عسملا ةيئاكلملاتلاقو# ةثالث
 ن٠ يلزا مدن وهو ينزج ال 57

 اهيلع ميرمس تدلو ,دقلو. ؛يلزا ميدق

 هيلا لتقلاو ايلزا [ذلا مالسلا
 وقلطاو توهاللاو توسانلا ىلع عفو

 0 هللا ىلع ةونبلاو ةوبالا ظفل
 ليجبالا يف اودجو ا جيسملا ىلعو
 ديجولا نبالا ثنا كنا لاق ثيح
 نبا كنا افلا نومعم لاق ثيخو

 ةغللا زاجع نم كلذ لملو اقج هللا
 ايندلا ءانبا ايندلا بالطل لاقي اك

|| 

 كافل

 | سدقلا حورف ةقولخم هللا ةابح اذه ىلعف اهيف ةايحوه ةمكلاب قا يذلا |
 ةأيح وه مهعيمج دنع سدقلا حور نال قولك لجرلا ازه مالك صن ىلع

 | صن ةقولخ ةلكلا يفىتلا ةايحلا نال كواضألا غيت لوق كالو اذهو أ

 نم ىراصناا دلل مد اذهوةلكأاوه ان>وي مالك صن 7 أانحوي مالك

 هللاف هللا يه ةلككلاو ةقولؤم ةلككلا ةايج تناك ذا هلك اذه نم مطا مث برق
 درون ام ىلع لصفلا اذه دعب و اوبجعا مث اوبجتاف هيف ةقولغم ضارعال لءاح

 صن لعرمشب هللاف هللا يف ةلكأا : ممم ريشي تناك ةكلاو ىلاعت هللا ءاش نا
 ١ نئامالاهللا نمهيلع انحوي _ اذه مالك

 ا.ندلا لهاهفرعي لو ايدلا تقل هبوأ --ب هلا فعلا رك

 تقلخ هبوأ ادلا يف نوكي تفيكا روزملا 1 هيوم لاف

 فتراودب قلخت نازومي الو ايندلا قل> وهف نولوقي اا ناك نثل ايندلا
 وه امئاو اهقلاخ الو اهالا وه سيلف وه اهةلخي ملو ايادلا تقلخ هب اما ناك

 يف لاف اك نكل ةلاب قلخي نا هلل ىشاحو هب ايندلا تقاخ تالالا نم ةلا
 ضراعتب الو همالك ضقانتي ال يذلا قداصلا هلوسر ىلا قطاناا هيحو

 هلوق عمت لرداو *نوكيف نك هللوقب نا اثيشدازا اذاهنما امنا* هرايخا
 لاقهن ١ نمهسيسملا ىلا هنوفيضي يذلا بزذكلا مم ايندلا تقلخ هب نا انهاه
 ىئاحينوقدصت الف يبا لمع مك لمعا : ناو قاخي يباو قاخا انا مهمتزب

 نروملا نانوكيب ناك .!ذا قملا اذهو:بذكلا؛اذه ين لوقي نا نم ف

 قلخي 5 قلخيارعنم داو لكو رخ الا ريغ اهنم دحاو لك نينثا نيرياغتم

 نييملا لالضاا وه اذه الادب قلخي ةلاوه
 هعمأب نم او مهنم هلبقي نش) لاق كلذ دعبو « لصف © نيتملا لابخلا او
 نم اودلاوتي مل نيذلاهب نوتمأملا كلئلوا هللا دالوا اونوكي نا اناطل_ مئاطعا

 ةلكلا تتلف هللا نم اودلاوت ن 5 لجر ةءابالو مهل ةوهش نم الو مد

 ( هللادلو ع اني او انف ثديكسو: رش كتيناكي ةلكلاو

 هنم لابجلا تمدهنا وامر ذكلا نم لصفلا اذه ينو 6# دمحوبا لاف »

 ناكل

 ةرمو قاخي هلاوه ةرء مي رخالا

 كاذدعبو 26 لصف 9 ة ةزتاوتل



 دا

 ( هترظع ىلا غلبب كلذ دعبو حيسملا هاقأي نا انخاو اذه ناك اما

 سانلادنعو هللادنع اين ناك هنا نولوقي هباعصا ءالوبف 6 دمحم وبا لاق 9ع
 ناطيشلا سدط دل اذكه هيف اولاق البف كلذ ركني الو مهمتزب معسإ وهو

 لب رهدلا يف ةرم الو كلذ اولوقي نا نع متنا يولو مهولق راصبا

 ليحنا فو 4 لصف ىئ ليكولا م هنو هللا انيسدحو بيذكتلا لا هوبي

 كدنع : لك يفا' اي لاقو 9 دمت ) هذخا لبق هنا اقولوأ شقرامو تف
 اقول داز (كنئدارا نكل يقدارا لأسا ال نكل ساكلا هذه نء ينفعاف نكمي
 لاس ىتح هنالص لاط ف هلاي زعم دليسلا كاله هل ىارتف ) لاق هليحنا يف

 (ضرالا يف بكا اذا مدلا طقن طقاستك هطقن تطقاستو هنم قرعلا
 م يلا يملا بولصم وهو هتوص ىلعاب حاص هنا ) شقرامو ىتم ليجنا ينو

 (ةسفن تضاف 3 ينئلسا

 هيزمب كل« ىلا هلالاجاتحب لهودلا ةفص هذها سانإإ ايف 6 دمتوبا لاق 3«

 لاحلا ةبوعص نمقرعي هلاو ةيئملا ساك هن 0 نا يف هلالا وءدي لهو

 امنا انل .اولاق .ناف اذه قوفي “يش قولا يف ١ هلا هلسإ هلاو توملاب نقيا اذا

 لعف اذه لك يف نولوقل متنا

 دنعو ةيتوهالو ةثوسات كت ائميبط 1 دنع حيسماو حيدملا لأقو حيدملا

 توسانلاب دحتا توهاللا نا نولوقل مكلكو ةدحاو ةعيبط ؟نم ةيبوقعيلا

 امماو توهاللا ىلا اذه لك متفضا متناو اذه ىلا متقرط متناو متبذك متلاف

 كيصن لاقو ميسا فصن لهف اولوقلا نا نوعلملا اذه 8 14 ىلع قحلا ناك

 6 لصف لقعناةيافك اذهيفو متةئعتو مد ذك دق لاح لك ىلعف مسيسملا

 ةئوعرا,ئاوأضتانت اهدشاوا رغك ليجانالا ظعا وهو انحوي ليجنا لوا يفو

 ةاكلا ناكهّللاو هللادنع تناك ةلككلاو ةلكلا تناك :دبلا يف هيف ةلك لواف)

 (اميف ةايح وهف قلخ يذلاف ءيش قلخنمل امنود نمو "ايشالا تقلخ اهب

 فيكم الكلا اذه نم اضقانن متاو افنع مظعأ | مع”لبف 6 دمت وبا لاق 9

 برا هلوق مث مث هسفن دنع ناك اذا هللاف هللادنع نوكتو هل هللا شن ةلكلا نر

 مه انو ةدوسأاناا ةعيبطلا نع ريح هلك اذه

 هتجرد مالا هيلع حيسملاو اهفعبب وأ

 الف ديحولا :نبالا هنال كلذ قوف

 نم هريغ ىلا هل سايق الو هل ريظن
 مد. ةلز رفغ هب يذلا وفو هايبنالا
 قلاب ساحي يذلا وهو مالسلا هيلع
 لوقب نم مهنف فالخ لوزألا يف ملو

 لها لاق اك ةءايقلا موي لبق لزني
 هل لوزن ال لوقي نم منمو مالسالا

 لثف نا دعب وهو باسحلا مويالا
 افدلا نوعميم هصخ ىارولزن بلضو

 ايندلا قراف ع هيلا يدواو لكذ

 نوع ةيصو ناكو ءامسلا ىلا دعصو

 لع نيبراوملا "لضفا وهو افلا
 شوش سواوف نا ريغ ابداو | دهزو
 ريغو هل اكيرش هسفن ريصو هرمأ
 ةنسالفلا مالكب هطلخو هلع عاضوأ

 ةلاطزر "تباارو اخ نوَسَوو
 ملا نيبئانويلا ىلا اهبتك" نسولؤفل

 مالتسلا هيلع ىسيع ناكم نا نونظن
 كللذك سلو .ءانيثالا رْئاَس ناكك
 وهو قاد زيكلم لفم هلثم امنا لب
 هيلع يهاربا ناك يذلا مالسلا ثالم
 ناكف روشعلا هلا يطعي مالشلا
 نمو هسأأر مسمي و ميهاربا ىلع كرات

 نا ليجانالا. يف لقن هنا نملا
 نبالا :تنا كنا لاف“ ىلاعتا نزلا

 لا لنيك" دو ناك نمو ديحولا

 نم ةعبرا ن ١ ممرشبلا ن مه ذحاوب

 دحاو لك ع جو اوععحا ' نيب راوحلا

 انوو ىته مهو ليجنالا مج مهم

 ىنم ليجيا ةتاخو انحوب و سوفرامو
 اك مالا ىلا مكسرا' يفا لاف هنا
 اوعداو .اوُبهذاف 3 يبا يناسرا

 حورو بتيربالاو برلا مساب مالا |



 ةنس نرعب را مهيسو غالب ءايبنالا

 ىحوأو دهملا يف اًقاطنا هيلا ىحوا دقو

 ةدمتناكو نيئالدلا دنع اًءالبا هلا

 ربشا ةثالثو نيبش ثالث هتوعد

 ءامسلا ىلا .مفر الف مايا ةثالثو

 امناو هيف هريغو نويراوخلا فلتخا

 اههدحا ني رما ىلا دوعت مهتافالتخا

 د_حتو هماب هلاصتاو هلوزن ةيفيك

 هلاصتاو ءدوعص ةيفيك يفاثلاو كلا
 لوالا اما ةيكلا .دحوتو هككالملاب

 ةيفيك يف ملو ةلككأا دسجتب اوضقف
 لاف ند مهنف مالك د سٍتلاو داحنالا

 ىلع رونلا قارشثا دسجلا ىلع قرشا
 عيطنا لاق نم مهنمو فشملا ملا

 مهنو ةمعشا يف شقنلا. عابطنا هيق
 يفامسجلاب يفاحورلا رورظهب ربظ لاف نم
 توهاللا عردت لاق نه مهنمو

 تجزام لاق نم مهنءو توسانلاب
 املا نبللا ةجزامم عيسملا دج ةلكلا

 اولاق هثالث مئاقا ىلاعت هلل اوتنثاو

 هب نوتعي دحاو رهوج ىلاعت يرابلا
 ةقلتتالاو انيلكيلا ألا نلكلابا ثمل

 ةيمونقالاب هلال ةي رهوجلاب دحاو وهف

 دوجولاك تاغصلا ميافالاب نوعي و
 حورو نبالاو بدالاو ملعلاو هايخلاو

 نود دسمو عردت ملعلا امناو-سدقلا

 هنا دوعصلا يف اولافو مينافالا زئاش

 ايغبو ادد دوبيلا هلتف بلصو لتق

 لتقلا نكلو هتحردو هتوبنلا راكناو

 درو امناو يتوهاللا ةوزخلا ىلع درو ٠٠

 لاكو اولاف ينوسانلا زجلا ىلع
 هايشا ةثالث يف ينانالا صخشلا
 هايدنالا نه هريغو ةكلمو ةماماو ةوبن
 ثالغلا لاصملا ءذهبنيفوصو» اوناك

*» 3 

 (مولعف نوردي الو نودنصي أم نولهجي منال مه رفغا هاتبا أي موبسإ

  ناتيفاك ىراصنلا ىلع ناعيظع ناتءنش لصفلا اذه يف 6 دمع وبا لاق 9«

 لوقنف ملأ نا اهلوا راييخا هيلع مم ّ 03 داسف نايبو مهيد ةخاسو ف

 ونيل مفزو اعد ندم ىلاف 2 لايف متن موف ن ال ما دنع هلا جيسملا م

 مو اللا نيب رءاغتو هلق اذهورخآ الا وعدي هلاوهف هريغ أعد ناك ناف

 ترفغ دق لوقي ناهك> اما سوه اذهف هسفن اعد ناكناو اذه نولوقي ال

 نع ناك خيرافب ءاش نم بونذ رفغي هناب ليجانالا يف نو>رصي مثو 1

 هذه هتوعذ تيبحا له مل لاقي نا ةيناثلاو هريغ أملا امد ذا ةفصلا هذه

 الف وعدي هلا ند راك ١ يزخلا يف سيل اناق هتوعد بجت مل اولاق ناف ال ما
 الا ةيبوبرلا نم هذ اف اذه ىلعو اذه قوف سمنلا يف الو هل باحتسي

 الو ةرم بامجيف وعدي نوقولخلا رئاس ديب اك رودج يف دراش روث ننذك

 ملك مكفالساو مكن اولعاف مل انلق هتوعد تبخا:لب اولأق ناو ةرداتاجي

 دق موق بس نولتسي ىضيكو ملل نولاظ هوبلص نءذلا دوهيلا مكبس يف
 اهب نوفرعت لوقع محل اما هل.مهبلص يف ةمالملا منع ظةساو مولا مل رفغ

 لك لب هلثم ىلع دحا ملاعلا يف سيل يذلا لالضلا نم هيلع متن ١ام رادقم

 ىلإ هت هللا نا نولوقت متناو اذه نم متركلا امو ليق ناف هنود يعف ةلالض

 نوك درب ملىلاعت هللاو ةأصع اوناكقرعن اناق هوببجي لف ناميالا ىلا رافكلا اعد

 مل رفغيل مل وعدملا وه نم متنا انوربخاف زيجم' نما مثرما امنا مهنم ناميالا

 هنا) اقول ليجنارخآ فو * لصف © اذه نم صلخم الو هيصعن وا هبيضضن
 يذلا اذه |م ال لاقف هنافرعي ال اهو هذيمالت نم نيلجراى ارت هبلص دعب

 كدحو تنا شاب واك يمب-! يذلا وهو اهدحالاقف هل نانزحتو هيف ناضوخت

 الاَمف كلذ امو امل لاقف مايالا هذه اهب ناك ام لبجت ذا مالشريب بي رغ

 دنع هءالكو هلامفا ِف اًردنقم 5 ناك يذلا يرصانلا عوسإ زبخ نم هل

 رخ | ىلا هبلصو هللق ىلع نيسيسقلا داوف مقتحا فيكو سانلا دنعو هللا

 مهبولف ءايبنالا ةلاقم مهف نع تزوع نم ايو لاهج اي امل لاق هناو اهمالك

 أما



 «*هدو
 ىلا :تلقنف ةيناربعلا نم ةبنرف يو

ايرسسلا |( فسويو بوقعيو أذوه و نوه روكذ دوخجابة ةعبرا هل تراب مترارقا اذه
 رابكلا مث قرف عبرا هذهف ةيئ

 راجيا دالوالا :الام نوكت 6 ريع 17 ءاراونلل نوركاذي ال مث 3 تاوخاو

 نول اهلا ةئساا قاطمو روظلا ةعجافو صهدلا ةوهصق هذهو 95 ارا كلت ند

 ىدحا ىلا قرفلا مهنم تبعشأاو

 يلع اوءبحا ممرساب مو ةقرف نيعبسو
 يسوهدعب دحاوي ةراشب ةاروتلا ف نا

 دحاولا كلذ نييمت يف اما عنفارنفا امناو

 اهييشملا ركذودحاولا ىلع ةدايزلا يف وا
 دحاو جورخو راغسالا يف رهاظ هراثاو

 ؟يضملا اهيكذكلا وهو نامزلا رخا يف

 اضيا هرونب ضرالا قرشت يذلا

 تيسلاو هراظتنا ىلعدوهيلاو هيلع قفتم

 «اوتسالا موي وهو لجرلا كاذ موي

 ناىلع دوبلا تثعمحا دقو قلحلا كعب

 تاومنسلا: خب نم خرف الأ ىلاعتاهللا
 هاذف ىلع ايقةلئسم هشرع لع ىوتسدا

 ىرخذالا ىلع هجر قده امقاو

 ين مايالا ةئسلا نا مي ةقرف عل] 0

 ها موب ناقريةنشا[فاللاا :ةعئب

 مهنا هلك اذه 5-5 كلذ ند هل اشاحو روع ند وا جور نك هب تك 7

 نالذحلا َّس هلااب دوعتو ميهاذم داسفال دولا دنع نمز للم كون

 مل لاقف راملا فدسوي 8 اذه أما لوم تاكو 4ب مهيدوا ناك ا هو ولع

 1 ا كعذوميفلعفاوك سفن وا و ادي ا يلنولو دس ملا تل تت

نمدهحا 05 الهنا مل لوفا نإما موحانر 4 هل
 (هعضوميف ٠ ءاينالاع 

 ادهااما اذل ل مثوف اهدحا ماطع تدلك لصفلا اذه يف # دع وبا لاق د

 00 نم هلل ىشاحو راخيلا دلو هنأ قيقحت اذهف معن لاقف فسوي نبا

 قارهنا ركول امئاوأ ةعابطر ةعمتعةياا دج مهنا لعميفافتاو هفارتعا

5 تافا يذلا اذهو يبايهنا مل هلوق قحلا يهو ةثاا دااو راغقلا يف
 

 يفو 95 لصف د نيملا هلا 0 مههيلع هي لجو لع هللا هاقباو

ش لاق ند )لاق ميسم نا اقول ل يمنا نم رشع يناذأا بألاا
 0 امنالا نبا ينائي

 يرمقلا ريسلاب دعب ام ةند فلاك

 ىلا مدا ندل نه ىفم ام وه كلذو

 غلب اذا م قلحلا متي هبو اذه انوي

 نءو رءالا !دتبا ةياهنلا ىلا قلخلا

 ىلع , ةلوتسسالا « نركب دوال ادا

 كالذ سيلو ىلخلا نم غارفلاو شرعلا
 اذا لوقت لايف وهلب يغموناكا سما
 «ىراصنلا 8 فواالاب مايال اند دع

 مالسلاهيلععرم نبا يسيع حيبملا ةما

 ) هل رفغي ال سدقلا حور بس نمو هل رفغي

 ءالوه) دنع نا كالا, نبا نال فاك مهوفأ لاطبا اذه لي دم وبا لاق 9“

 نارياغتم نائيش امها نيب انها أه مهسملا مالك صنو هسفن سدقأا حور وه

 لاكشالا عفار ناب اذهو هبس نأ. رفغي ال رخ والان نادرف اهدا

 نعت الازم: عدكلا حور وه سيلف ناسأالا نباوه عيسملا ناك ناف لج

 نئلو اضيا كلذك ناسنالا نباوهسلف سدقلا حور وه ناك ناو همالك

 لعل امهندي قرف ذا ةيسملا بنك دفء نيقلا جوروه ناسنالا نبا ناك

 « لصف وه ةيافك اذه يفو هبس نا رفغي الرخالاو هس لارفتإ! مدع

 يعدي يذلا مضوملا ىلا اوغلب الف ) اقول لينا نم نيرشع يفوملا بابا يفو

 لاقف هلامشو هنيي نع نيثباعلا نيقراسأا همم اوباصو هيف هوبلص درحالا

ل حيييل ا
 ت

 هيلع, سوم: ادعبا اقح ثوعبملا ىهو

 هل تناكو ةاروثلا يف هب رشملا مالسسلا

 ءايحالثم ةرهاز ثانبي و ةرهاظ تاي
 سفنو صربالاو هك الا ءارباو ىتوملا

 هفدص ىلع ةلمأك ةب أ هترطفو هدوجو

 ةقباس ةفطن ريغ نم هلوصح كاذو



 51 ارشباهل لذَت نيح لي ربج مهانلا ائاو

 (ةرماسلا) ايكز امالغ اهب هيل ابوس

 سدقملا تيب نونكس موق ءالؤوه
 يف نوفشقتب رصم لاععأ نم ايارقو

 رئاس فشق كا رثكا ةرابطلا

 عشوي ونوراهو يسوم ةوبأ اوتنثادوهيلا

 ةوبن اوركناو مالسلا مههاع نو 39
 اولاقو !ًدحاو ايننالا اسر مدعب نه
 ينتاب دحاو ىنب الا ترشب اه ةاروتلا

 هيدي نيب بقرف ىسوم دعب نم

 اهغلاخي .الو ابكحي و هاروتلا ند
 هل لاقن لجر ةرماسلا يف ربظو ةتبلا

 يذلا وههنارعزو ةوبنلاىعدا نافلالا

 يذلا بكوكلا وه هناو ىسوم هب رش
 مهلا ءوض :ىفب هنا ةاروتلا يف درو

 السا هيلع حيبملا لبق هروبلظ ناكو
 ةرماسلا تقرتفاو ةنس ةئأهنم بيرقب

 ةيناسوكىلاوةيئافلالا موةيناتسود ىلا
 ةقرفتاا ةقرفلا اهانعم ةيئاتسودلاو

 ةعاخلا اهاتمم ةناسوكلاو ةبذاكلا
 باوثلاو ةرخالاب نورقب ممو ةقداصلا

 ناديك ةيناتسودلاو اهيق باقعلاو

 بو ايندلا يف باقعلاو باوثلا

 اكحالا يف فالثخا  نيقيرفلا

 هل لاقي ليج ةرماسلا ةليفو عئارشلاو

 اولاق سلبانو سدقملا تنب نإب ميرغ

 هيلع يبنلا دواد رما ىلاعت هللا نا

 لب نس دقملا تيب يني نا مالسلا

 هيلع هللا ملك يذلا روطلا وهو سلبان
 ىلادواد لوخل مالسلا هيلع ىموم

 رفالا فلاخو ةث تببلا ينب و ايليا

 ةلبقلا كلا ىلا اوبجوت ةرماسلاو لظو
 ةفغل ريغ مهتغلو دوهلا رئاس ند
 مهناسأب تناكهاروثلاْن ا اوهمعزوووهباا

ْ 

 م

 ٍْ نق بديرلا يف قالطالا اذه قلظب أماو هل ثأ الو ها بيلا

 ماو 44 لاك ال هنالل هلفاك ىنعمي همر نع ََك 1 هأ لاقي هوبا فرعي

 سيلتو لاكشا هما جوز ىلع هيف ةوبالا قالطاف مل يي ند هل با ال ند

 هللاطه عر اهجوزوعم ءارذعلا ميرم يق نفك ما ءالبلا ىلا قي رطنو
 ا-يماع ناقلغي هتار رع ع لجزلا قب

 نءا زك ذ ريغ نم دولوم هنا طيف ةفبكا ما !ةدحاو اب

 ىلا ق وطانلا هسبخو يف اًقح هللا لوق ينتقملا زوتلا نم يرتفملا روزلا اذه
 ثريح هفلخا ن 00 هس 1 ال يذلا قداصلا هلوسر

 كنم نمزلاب ذوعايفا تلاق ايا 0 اه ل انحور اهيلا اناسراف *لاق

 ف تااق ايكز امالغ كا بهأل كبر لوسر انا امنا لاق ايل تنك نا
 ىلع وه كلب رثلاق كلذك لاف :اينب كأ لورش ينسي لو مالغ يل نوكي

 رعا ناكو' انه ةمحرو سان أذل ةي هلعجلو نيه

 اذ ةلغللا عذج ىلا ضاخما اهءاجأف نات

 , 6 ة ه4يؤدس ةرْشع ثالث ن م ديزا مههاوفا

 ماكل هيد نايل ٍ

 هب تذدنأو هع ا غيل

 اذارحأ لعد تنم قتلا ذي

 تح دفا يزماي اولاقدلمحت اهموق هب ثنأف*هلوق ىلا ادت ان تك
 اما كذا ةئاك انو عرش رما كوبا تراك ام نوراه تخل اي ايرف ايش

 هللا دبع يفا لاق بص دهملا يف ناك ن هراكل فك اولاق :هيلا تراشأف

 ةالصلابأ ٍناَضْوَأَو تنك انيا اكرابم يذلا ابن يناعجو باعكلا نانا

 * ايح تمد ام ةاكزلاو

 مس هضع قد يذلا مصاولا ىف ولا وهاذه ع دمحم وبا لاق ع

 ركذب مل جوز اطناك ول هنال هاوس نكع ال يذلا اذهو ضقاننما بذكلا ال
 دحا دنع الو اندنع زاج 1 دملا يف همالكب ناهرب مك من : ولو اهتدالو 5

 زوجي ال ةبذاك ىوغد كالذ ناكاو كالذ ريغ نم هب تا اهنا سأنأا نم
 ةثالث نم دي زا اهجوز مه تكتل اهنا" منعر عم أيس ال دحا اهقدصي نا

 دوويلا نه ناوبالا يده ام هتدالو دنع نابدهي دحاو تن يف ماع رشع

 نه طا مث كوبا لعفو كوبا اذه هما هل لوقثو اههينبا نع ةاروتلا جي

 اره



 ا

 ميم يفام ىلع نوقفتم مهلك ى راصنلاو ةينوراه اضيا يرق اذه ىلمف جرم

 مضاوميفو مالسلا هيلع دواد ىلسن نم دوادنبا وه عيسملا نأ نمليجانالا

 ىضرملاو نيطابملاو يملا ناو دواد هيا كلم هللا هتزوتاينم ةريثك ١

 فلتخالو يلع كلذ ركني الف دواد نبا اي هل نولوقي اوناك نجلاو نيناجملو

 هلك اذه عم خيلاو دواد دلو نم وه رظتنملا جيلا نإ يف دوهيلاو ىراصتلا

 ميسملا نوكي نا لبق اندروا م ىتم لينا نم رششع ثلاثلا بابلا يف ركنا دق

 ىلع ىرن الف هلك اذه عمو ”نوللاو طالئت+الا اذه فك دواد دلو نم

 يذلا! يدووادلا_ناجيلا ففسوي ادلو:هنا. ىلا, الا يراضتلا هيسنت انركذ.ام

 فنرا هجو اذ يردي ال ةءوسو ةماط هذهو ميرم جوز ناك هنا نوم

 راع ايندلا ين وه يذلا بذكلا اذه يف ام لقاو هدلي مل لجر ىلا هوني

 6 لصف 6 نالذخلا نم هللاب ذوعند ران ةرخالا ينو لالفاا ىلع ناهرب و
 هنع اب رقيل تيبلا هب مييسملا وبال خد املف) اقول ليمنا نم يناثاا بابلا ينو

 ءاوبا ناكو روك ذملا بابلا يف كلذ دعبو هيدي يف نوم هذخا هب ارما ام

 ادعصو ةنس ةرشع يت مب الف مصفلا مايا ةنس لك مالشروب ىلا نوفل

 يف عوسإ قب هضارقنا دنع اطبهو ديءلا موي يف اهتاسلاح لطمال روب ىلا

 هنابلطي اهو مهموي اراسف البقم قي رطلا يفدانظو هاوبا كلذ لهجو مالشروب

 هادجوو هأ نيبااط مالشروب ىلا افرعنا هاد م الف ناوخالاو براقالا 52ظ

 فتراكف موةشاكي و مهنم مع وهو تيبلا يف ءالعلا عم ١ دصاق ثلاثلا يف
 تلااقف هةه>ارم نسحو هثيدح نسح نم هاري نمو همع“ نم ناك نفتم بم

 يناتلط مل( لاقف نينوزحم همم اناوكوباكبلطدقو ين اي اندصخلا ل هما هل

 اععم قاطناف هباوح هنء |هفي ملف ى ازا ةمزالمم ىلع بجي هنا نالبجا

 ( ال عوطب ناكو ةرصان ىلا

 مالسااهيلع ىنومنملجا مثدنع وهو اقول قلطي فيك ١6 دمحوبا لاق 9«

 ثدي هناك كلذ رركيو عضوم ام ريغ يف حييسملا دلاو راجنلا فسوي نا

 مكحمز اهجوزينمت كوبا كبلط اهنبال رم لوق' فنك ما دووعم تيدي

 لاا ( ين - لصفلا )

 رك يذلا ناف اولاق فضوب ىلاعت
 كلذ وه ًايلكت مالسلا هيلع .ىنموم
 ةازوتلا .يف ةروكذملا. ةرجلاو كاملا
 ىلاطت. ءبرلا. الامي وب كالملاز كللؤ وه

 عيمج لمحو ًاماكت ارشب ملكي نا نع
 ةيؤرلا .بلط نم ةاروتلا يف درو ام

 يف هلا ملطو هللا ءاجو هللا تهفاشو

 ىوتداو هذيب ةاروتلا بتكو باعحلا
 رعشومد !ةروص هلو !رارق شرعلا ىلع
 ىلع يكب .هناو هادو ةرفوو ططق
 هناو هاذيع تدمر ىتح حون نافوط

 ىلا هذحاو: تدب ىتح رابجلا كوح

 زوجي و لاف كاملا كلذ ىلع كلذ ريغ
 نما دحاو 7 ثعبب نا ةداعلا يف

 لوقي و هم<ا هيلع ىتايو هداوخ ةلمح
 يفاكم كيف هن د لت راع

 هروهظو .يرماو لوق هرماو هلوفو

 كلذ لاح نوكي كلل ذك يروبظ ملء

 ميسملا يف لاف ,رسوي را نا.ليقو للملا
 لقينا ماعلا ةوفص هناو هللا وه هنا

 سوي را لبق اوناك معو ءالأوه نم
 فشقلو دهز باح اهو ةنس ةئايعب راب
 نيماينب وه ةلاقألا هذه: بحاص_ ليقو
 مولعاو بهذملا اذه لررق يدنواهنلا
 ابلك ةاروتلا يف ةهباشتملاتايءالا نا

 فاضواب فدوب ال ىلاعت هناو ةلوأو»

 تافولخلا نم اًثيش .هبشي الو رشدلا

 ءدهبدارملا امناو اهن» *يش هيبشي الو
 كلذ .ةاروتلا يف! ةدزاؤلا ثالكلا

 مس لي انفو ملظعملا كاملا

 نايتا ىلع نايتالاو ءيجلا نآرقلا
 قح يف لاف اك وهو ةكالملا نم كلم

 ابحور نماهيف انفغأو مالبلا اهيلع ميرم

 اتحور نو هبف اضفنث رخا مضاوم يفو



 ةوعد مظعب و ميسا قيدصت بحوب

 وه فيا يعادلا : نإ عزو : يعادلا
 اهلك" عئابذللا. . هباتك يف مرحو ميسملا

 ىلع حور يذ :لكبأ :ترعع يعنو
 قالطالا

 هباعصا نماو تاولص رشع بجواو
 ةوهيلا تفلاخنو اهتاقوأ زك ذو ايمافاب
 ةريبكلا ةعب رشلا ماكحا نم ريقك يف
 ةبراقملا ) + ةازؤستلا ف ةروكذملا

 نجر ناعذوي ىلا اوبن ( ةيناعذوبلاو

 ادوبي هعسان ناك :ليقو:ناذمه نم

 يهني 0 ثحي
 ةنع لقن اهفو َةذنالاو ''نع

"“ 

 ةميجاوا ناك: اريط

 تاعي ناكو يالا م وم
 دان زاثو ا وذإ !رهاظ ةازوكال

 ةنكباعمتاللاو اكن قيلاعل“ نارك
 ىلا لامو هييشنلا يف مبفلاخو دوهيلا

 ردقودبعلل ةقيق>لعفلاتيثاو زدقلا

 كلذ يف ددثَو هيلع :باقهلاو باوذلا

 اكفو» تباوضا:( ةيناكشؤملا ) مهتمو
 ناكمنا اربع ناعذوإ بهذم ىلع

 بصنو 'هيفلافع ىلع جورخلا بجوي
 ارشع ةعس ف 30 ميعم لاتقلا

 ةغامج نعركذو ف ةيحانب لتقف 3
 ا و ا

 اءاسوترعلالا مد الا هيلع علا

 ةل* لها مهنال دوبيلا ىوس سانلا
 (ةبراقملا )نم ةفرف تمعزو باتكو
 ةظساوت ةايننالا اخ ىلاعت هللا نا

 قالا ميج ىلعهمدقؤهراتخا كلم
 يف ام 5 اولاق م يلع هفانقخاو
 هللا فضصو نم بتكلا' رئاسو ةازوتلا
 كلل" كللذ "نع رخاوبف لجو زع

 يرالا فضوب نا زوخي الف الاو

 ا

 يناثلا "لصفلاو هاون نكمي ال ام اذه. الضا هنوفرعي ال منال مهنع بهذ

 ًأهوفرعي م تاغلب نوطكت مهناف ذيمالتاا ءاعدب 31 ند لك دعو هنا موق

 نووةنيف ىغرملا ىلع مهديا نوعضي مهناو نيناحلا نع نجلا نوفني ماو

 مرضت ال ةلاثف ةبرش اوب رش ناو نوباعثلا نوعلقي مهناو

 ممم ام اراوج بذكلا رهاظ دعو اذهوذ6 دمع وبا لاق 6

 اربيف ضي رم ىلع هدي 5 دحا ممم الو 0 يفذي دحأ مهنم ةلو العب”

 ةفاب ماكتإ دحا

 نوفرتعم مهو هيذاوي الف 5 | يتسإ دحا مهئمالو نال ملقإ دحا مهنه الو

 يف 1 نا هل هلإ ىثاحو مدلاب لَك لجنالا بحاص انحوي نأب

 ناك ليجأنالا هذه اويتكن يذلا لاذنالا نا اولعافدلا فيكفةبذاك ةئساخ

 دعو 7 لصف 59 مالثلا هياع يملا ىلا بزكلا ة حدا مهلع يش لهسا

 سلو ”امسلا ىلا ضيق اذن ملكت نأ" ترلاو هب ا ةيسحر اذه

 هللا نع

 دا.ءاوع ىل
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 سلجم بروما اذه نا ضيقي بر قمحا كرش اذه دمت 3 لاق«

 هنيينع دوعقملا نال يناثاا نملجا دحاولا ناطاونأبر ناذه هلل ناي نع

 «لصف# نالذخلا نم هنا: دوعاو كلش لل نيملا لعدمفلا نم ةترءىنتسا

 نيف تاك ىتأ"«ا._كآلا تقصو اوماز انلبف ارث نا اقول لبا لوا فو

 نآس رف يي ةلم اوثاكو رءالا اوئياع نيذلا ريثعم هيلع انلد يذلاك

 قح مهفل نال ركلا أنيا كل هبتكاو دي وهتلا ىلع هلوا نم مثرأث اوفقا
 ليحانالا نا نيب اذه رهام هب تناو هلع تعلطاو هلع يذلا مالكلا

 اقول لنا لوا ينو ا لصف + اقول مالك صنب ىرت #ك ةفلكم يراون
 يلاو سودره دب ناك ) اقول لاق يلا رابخا يف فلؤملا هخض رات وه يذلا

 ىمت نوراه تانب نم هت>وزو احنا ةلوذ نم 1 عدي نفوك ادوهدلب

 نات لاا عربا ةطلل نيبارزويطنرم هيف ل رك خا خاندبلا
 تابح دقو ريثك مالك ةلمج يف اهل لاق ناو مالسلا هيلع عيسلا ما مالسلا

 ةنيرفاهناو ةينوراه تابشبلا نا ربخاف اهرقعو اهمدق ىلع كتي رق تابشبإلا

 ميرل



 ا

 يسملا عوسيل لاق. ةرطاب نا شقرام ليجنا نم نماثلا ينو. 6 لصف

 مدل ل لوقا) نيما هل لاقو عوسي هباجاف كانعبتاو عيمجا انيلخ دق نين اه

 ليمنالا لجل داو وا ةدلاو وادلاو واتا وخاوةوخا وا اًتيبكرت دجا نم

 كم نامزلا اذه يف ناالا هلثم فعض ةئام يطعي و الا ْ

 نئاكلا لالا يفو تاعبتاا عم نيدادفلاو دالوالاو تاهءالاو تاوخالاو

 ( ةمئادلا ةايحلا

 كلهو هب ءافولا نكميال ينبوع بذاك دعوم اذه « دم وبا لاق ©

 م اذه ضوعي هنا ىلع اذه ايت
 نم هدعو يف ةليحلا 0 تا

 ىوس,ايندلا يف الحاع نءالاتببب ةئام.تدبلا نعو.نادف.ةئام هكوتي يذلا

 ليجنا نم نماثلا بابلا,يفو * لصف © ىرت امك اذهو ةرخ الا يف هل ام

 يل لول مل يسملا هل لاقف اصلا ملعملا اهياذ سيسلل لاق المع ناو

 انا لاق) مييسللانا انحوي لينا نم عساتلا يفو ( هدحو حاصلا وهدلاا اص

 كش كرمال اص ال ناو احلاص نوكي ناركتي ةرف (طاصلا ىارلا

 ينوالك لصف 9 لاذنالا *الؤه دوت نم هيلع بذك ع و م

 اورشبرو اندلا عيمج ىلا اويهذاز هذيمالتا لاق جيسلانا شؤرأ ف لنا د

 هذهو بقاع نمؤي مل نمو ماس نوكي نم ١ نفليجنالاب قئالخلا ميج

 نولكش و نجلا وغني ىعسا ىلع ايتن شو. نو:هاويب يذلا برعصت تايالا
 نوهصعيو مرت ْ ةلازق ةبرش اوب رم ناو نوباعثا انوعلشي وويل هيل تاغالاب

 تاودحاو ةوداو ادالوا هند لق

 نادفلا نع صضوعي نإ هلام دارتو هيوم

 (نوومقنيف ىضرملا ىلع ميديا
 هلوق اهادحا بذكلا نم ناتبوبععا لصفلا اذه يف 26 دمع وبا لاق 9#

 نالا ممدنعوه سلو عسملا هب ماتا ليجنا ىلع اذه لدف ليجنالاب اورشب

 سبل نيفورعم لاجر ةعب را فيل ات .نه ةريافتم ةعب را ليجانا مدنع ائاو

 ليوط رهدو ةريثك ماوعاب مال اهيلع جيسملا عفر دعب فلا الا لينا اهنم

 دف هيلا ءاعدلاب مثرماو هبب مهاتا هناب عيسملا ربخا يذلا ىليجتالا كلذ نا عيصف

 موالوا هوبذك ثيح اون دوهيلاو
 ملو اًرخا هولتقو هاوعد دعب اوفرعي

 يف درو دقو * هازذمو هلت دعب اول

 ةريغك عضأو» يف اهييشملا ركذ ةاروتلا

 ةوبنلا هل دري منكلو جيسما وه كللذو

 اطيلفران درو ةخحانلا ةعيرشلا الو

 هه كلا دكاذ ملاعلا لجرلا وهو

 قاححا سعيا ىلا وبس (ةي وسيعلا)

 هما ليقو يفاهفصالا . بوقعي نبا

 يف ناك هللا دباع يا ميهزلا ديفوع
 نمزيف هتوعد أدتباو روصنملا نامز
 دمحم نبا ناورم ةيما ينب كول رخا
 دوهيلا, نم ,زيغك ز شب. هعبتاف راما

 اومعزو تازجممو تايأ هل اوعداو
 (طخ هباحصا ىلع, طخ بروح الهنا

 طخلا اذه يف اوعتا لاقو .س 1 دوغب

 ودعلا ناكف حالسب ودع كلاني سيلف

 ديلا اقلب. اذار عتو هلع نياححت
 وإ مسلط نم اقوح منع اوعجر

 جرخ ىسيع وبا م*اهعضو اب ر ةيزع
 لتفو لناقفهسرف ىلع هدحو طخلا نم

 ينب ىلا بهذو اريثك نيليسملا نم

 ءارو مه نيذلا ناره“ نبا ىموه

 هنا ليقو هللا مالك مهعببل لوزا

 لتق يرلاب روصنملا باكا براح امل
 هناو يبن هنا ىسيع عزو هباحصا لتفو

 جيببلا نا مزو رظتنملا عسا لوسر

 ا دحاو هلبق نوتاي لسرلا نم ةسمخ
 هلك ىلاعت هللا نا مجزو دحاو دعب

 يدي نم ليا را ينب صلخي نا هفلكو
 معزو نيملاظلا كولملاو نيصاعلا مالا

 ىلعا هناو مدا دلو لضفا عسملا نا

 وه ْذاو نيضاملا كايبإالا نم ةلزنم

 ناك .اضيا لكنا لضفا ربف هلوسر



 نأ اوفرع فراءز يا ذزجو ةلاح
 تءاج اهناو ىق> ةريخالا ةعبرلا
 نيذلا مهو هلأطبال ال تبسلا رب رقد
 ةدوف اوني“ ىتح تدسلا يف اودع

 ع يىسو٠نأب نونرتمي ,مو نيك ءاخ
 اروص هيف روصو اب ىنب مالسلا

 راشاو روملابنارء نيب و [صاختشاو
 بالا اودقف ام نكاو زومزلا ىالت ىلا

 ىلع, روستلا مونكمي مو ةطح باب
 اوهانو نيهئان .اوريحم صوصالا ننس

 ةفرف نيعبسو ان اوفلتخاو ني ريفق#
 اهربظاو اهربشا اهنم رك ذن نمو

 ( ةينانعلا ) الم يفابلا كرنو مدنع
 نب نانع هل لاقب .لحر ىلا اوبسن
 أس نوالاخي تولاحلا نسنأو دواد
 نورمه:ةباو دايعالاو تدسا|ايف دوهيلا

 كيفمااو ابيظلاو ريطلا لك ١ ىلع

 نوفددي و افقلاىلعناويحا نومبدب و
 هظعاو٠ يف مالسلا هيلع قسع

 ةاروتلا ف ااخيم هنانولوقي و هتاراشاو

 ايلا :سانلا اعدو اهررف .لب ةتبلا

 ا ينب نم وهو

 هياع يسوم .نيبيجتملا نو ةاروتلاب
 هنوماب نولوقي ال مهنا الأ مالسلا
 نا لوقي نم ءالؤوه نمو هئلاسرو
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 ين هنا عدي مل مالسلا هيلع ىسدع

 ةفحان. ةغي رش. بخاص , هناوب لسرم
 وه لب مالسلا هيأع ىسوم ةعب رسشل
 ماكح ا نيفزاعلا نيضاخملا هللا هايلوا نم
 ةالزنم بانك نسل ليجنالاو ةارونلا
 لعاب أ لاش هلا ايه[ يعنو أ يلع
 امئاو هلاك ىلا هئدبم نم هلاوحا عمج

 نيب راوحلا هباعصا نم ةعب را هعمج

 اولاق ةلزنس .اًباتك نوكب فيكف

 مولك مهيلع لزن مث اهوقدصي ملف ماربخاف نينثال ىءارت مث اهوقدصي لو
 ايش دحي ملو ربقلا ىلا ضمن ةرطاب ناو ءاسألا اوقدصي مل مهنا افول لوقيو

 توها مهعم لك 1 ذئابح هورف ملشارواب مهيب لزن هناو ا دحإى ار ألا

 لوقيو لك ألا بلطو عوجلا الا ميلا هدصقي مل نم ةغص هذهو يوشملا

 اموطلو مطىءارئ مث أموط يذاح

 دمحاو ماهم نع ةدحأو ةصق يف نالتخالا اذه لثمو 34 دمحم وبا لاق د

 .فوباذك مهنا عصف نيموصع» نم عقب نا نكم ال هيف كش ال بذك

 مهنم ةرشعل ىءارت هنأ انحوي

 شنقرام لوف ةصقلا هذهيف مث هوبتك امو هب اوثدح ايف قدصلا نورخت ال

 حيبسملا دهش اذافمهيولق ةوسقو هذيءالت رفك حنتف هتوم دعب هناعيسملا نع

 مهنع نيدلا ذخا قوص فبكت. بولقلا ةوبيقو :نفكلاب همفر: نس ون تمالت ىلع

 ليلمتلاو ميريل ةلزا يلوي و تاووساا جافم هلالا ىطعي نازوجن فيك ما

 تارتذمب تك مهليجانا ناىلع ماو ناهرب اذه ا اهلا ىساق ارفاك

 نو.زتلي اوناك مهلك ذيمالتااو ير نا ةصقلا يف مثرافك 0 لمع نأ

 طونهلا لح رخ !كلذكو هيفىلهلاكرتوويظعتو تبسلا ةنايص حيرسما دعب

 نءدىلع اوسيل ليذاخلا "الود نا انيقي مصدقفدحالا موي لخد نوح هبا

 دجلاو ادعب و ممل اقعسف رخ !نيد لعلب هذي مالت هياع ىغم اهىلعالو حيبلا

 نءاثلا يفو 6 لصف 9«مالسالا رشعمانياءهتم#أ ريظع ىلع نيملامأا بر هلل

 لما لوخد نا هذيءالتل لاق مالساا هيلع مييسملا نا شفرأم ليجنا نم

 هللا توكلم يف يرثملا لوخد نمرسيا طايخلا نس يف

 ةنجلا لخدي ال هناف ينغ لك ناب همالك نم مطف اذه 6 دمج وبا لاق 3“

 نم لأملا عمج ىلع صرحا ةما طق انيار امو ةربغك ءاينغا هعابتا فو ادب

 فنرا الو ءيشب هنم اوعفتني نا نود هعنمو هراخداو كلذ ريغو مثاردلا

 لكو ريد لك يف .نابهرلاو نيسيسقلاو ةفقاسالا نم ؛يشب هنم اوقدصتي

 نولخدي ال مهنا مرهالا مالك بجوم ىلعف تقو لكو دإب لك يف ةسينك
 || نيدهاشلا نم كلذ ىلغ اناو قحدئلاو اذهف طايخلا م يف لمجا حلي ىتحةنجلا

 لصف
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 مكياع مالسلا لاقو مهطسو يف فقوو عوس لبقا نوعمتجب ذيمالتلا اهني

 نكي / اني رْسع ىتثالا دجا اموط.نا 7 لا ميلع صضرعو

 هيدي يف رصبأ م نأل لاقف هورب>او ىلا الف روبظلا اذه يف مف اضاع

 الف تنمآل 4.:> يفرومأسملا مضْوم يف يعبأ لخدا ! و ريمأسملا قاصلا

 ىلا اماخداو كدي تاهو يفك رصباو كءبصا لخدأ اموطل. لاقو مهطسو

 ىتار“ مث يطلاو يد. اموط هل لاقف انماود نك لب ارفاك نكت الو ينج
 نهتاو ياذيس أو يل اهنطب و أهوطو ةرطاب نوعا 0 ريطلا ةريخ 3ك

 ردا يف بكرع ٍيفنوديصي مثو مثاوس ذيءالتأا نم

 لوفي مئشلاو بذكلا نم اهيف امو ةصقلا هذهل اوبجعاف »6 دم وبا لاق 9

 موا قف حبصت ىلا لا ةلمأ 1 ريقلا ل انا م سو مسح نا ّىم

 دعب لمت " ةزظلاو ماق دق هندجوف لد ايلا موي نم نسل عولط دع ريقلا

 جرا" زفلا ىلا" اج نوفو'ربقلا ىلا نيكول" تلو يف تن تابذك ءذإبف
 ١ هيب 0

 ىتملوقيو رخا ةودسا امعمو اهاتاك ما مهم قرا مرو 53 مااهدحو

 شقرام لوقيو ماقدقدنا افاخت ال نين ارم كلما لاقو نسرحلا قوصو ةيظع

 ناضيم نالجر نيلا تفقو هناو دعب تعلق دق ةرفغطصلا ندَجَو ةوسنلا نا

 دقةرؤصلا تدحوو حا اهدحو م ره نا اخوي لوقيو همايقب نهاريخأف

 ةصقأا ياش ان>ويو نودع تريخاف ةرئاح تءجرو ادحا تت 1و تكفا

 حيسأاب اذاف يه تتفتااف افرصناو ادحا هيف ادجي لف ربقلا ىلا امم اضهنف

 ةرطعلا ملق تو يف رعا تذك 38 ةمايقب اهزبخاو اهيل ملسو ةقاو هسفن

 دحا هيف دجوب 0 ما ناثثا راكم وا. دجاو كلم ربقلا دنغ دجو لهو

 مهاك اوه ممناو |هوقدصف ةتيصوب ماتا نت أرملا نا ىت» لوقيو ةناضا

 مهتربخاو مرا ىءارت هنا شقرام لوقي و هعم اوعتجا كلانهو لاجلح يللا

 لكلا هذه يفو ناَراف ىلع نالءالاب

 اهيلع ىنطصملاو عيسملا ةوبذ تالا

 ابك" الت دح لب ةاروتلالطبال تح

 سفنلاب 'سفنلا ةاروألا بخاص لاق

 فنالاب فنالاو نيلاب قيعلاو

 لوفاو صادق حورجلاو نألالاب نذالاو

 نميالا كاذنخ ىلع كوخا كلل اذا

 ةعب رثسلاو | راسي كدخ هل عفف

 1 ين رمالاب تدرو ةريخالا

 مكيلع يك ىلاعت هلوق قف# صادقلا
 ىلاعت هلوق ىف وفعلا اءاو* صاصقلا

 ةاروتلا ىف * ىوقتلل برأ اوفعت ناو*
 ينو ةماعلا ةرهاظلا ةسايسلا ماكحا
 ةنطابلا ةسايسلا ماكحا ليجنالا
 نيندايسلا ماكحانارقلا يفو ةداخلا
 ةراشا ةايح صاصقلا يق كلو هير

 وفعلا ذخ#ةرهاظلاةسايسلا يق ىلا

 *نيلهاجلا نع ضرعاو فرعلاب رءاو
 ةئطابلا :ةسائملا' ققَخ ىلا 'ةراغا

 ناوه مالساا'ةيلع لاق:دقو ةضاخلا

 كمرخ نم يطعتو كللظ نمع وفعت

 نا بفعل َنَقْو :كعطف نم لطنو

 هلكي و هدتعام قدصي هزيغ ىار نم

 كفيك «ةهئروت للا ١ ةقيرد اكو هيرو
 ةقيقطا يف خحتلاو هيبذكت هل غوسي
 ةاروتلايفو ل كت وهلب ًالاطب نسبا
 اها ةصوصقم ماكححاو ةءاع ماكحا
 يهتنا اذاو .نامزاب هاو. صاخاب

 لاقيالوةلاح ال الذ قبب ل ناءزلا
 اءاوانه اهكلاذك ءادب وا لاطبا هنا

 درو , اوفرع. دوهيلا ناولف تيسلا

 ياموي وهوتدشلا ةمزال فيلكتلا

 ةياةلباقم فو. صاخعتالا نم صفت



 لعب نكي م ناف ال مأ قحو لدي

 كالي ييهاربا ىلع نمي فيكف قحو
 منا# ناو لظو روجوه هدالوا يف
 كلملا ثي» رزه قدعلاو لدعلا

 ةللا ىلع قدا نوكي نا بِي كلملاف

 فيكو هلوقبو هيعدإ اهف ىلاعت
 كثحاض لات هللاّلع بؤاكلا' نوكي
 نه ددشا لظال ذا قحو لدع

 هب لكت ىف ىلاعت هللا ىلغ ب بانكلا

 ةمتعتلاب 'ةذملا مفرزي وجا يفو هزي وي

 يانا. بملا
 ليئارنما يني نه ظابتسالا

 ليعاتسا ين نملئابقلا نومجارب اوناك
 يلع. بعشلا تالذ يف نا .نولعبو

ف دزوو هيأع ةاروتلا لوسي م ايدل
 ي

 اوناك ليعاسا: دالوا نا خي راوتلا

 دالواو هللا, لهاو._هللا لآ نومنسإ
 للف نوم باو توقعي 11 نيئاودا

 درو دقو ميظع رس 5 ثالذو نوراه

 نت: اج ىلاعت هللا: نا .ةارونلا ف

 ع نلءو ربيعا! روظو ءانيس روط

 يلا .نسدقملا تيب لابج ريعاسو

 مالسلا هيلع ىسع روظع نآك

 رهظ» تناك يذلا ة كم: لايج نازافو

 تناك اذوب ملسوهياع هللا ىلص ىنطسملا

 يفةيناب رلا راونالاو.ةيمغالا, رارسالا
 ليواتلاو ةاجانملاو ليزذتلاو ىحولا

 لاك ط سوو ادبي ثالث تارد يع

 روهظلاو "ريما م

 ةاروثلا ربع لاككلاب نالءالاو دغسولاب

 ليزنتلاو ,ةعيربشلا ,حببص عواط نع

 عولط نعو ءاديس روط يلع . ءيمجناب

 نعءو ريعأاس ىلع رووظلاب سما

 هاوتسالاو , لكلا ةجرد ىلا عولبلا

 نمو فلخ كلذو

 5أ
 4س

 اوناك َنيَذلا تلعاو س1 ةنالدحالا ميرأ قىءارتو دحاللا مو +3 ماقف

 ْق ب رق لا نارفام اهو مم نيتثال رهاظت اذه كف و اهوفدصت 28 4م

 ريد لالا اهني مالا رخاو ضيا اوقدصي ملف مرئاسس اريخاف ىرخا ةفص
 رينا الف اقول لاقو مهولق ةوسفو مرفك فو مل رهاظت ذا نيئكتم ا ذيل

 نالجوف اطنخ نامي ربقلا ىلا ةونلا لبقأ 1 ةركب دحالا موي بطلا
 نهيلافقوف نريتق هيف ديشلا ندي ملف هيف ناخذف ربقلا نع اعولقم جملا

 سيل ماق دق تاوما نيب اخ نبلطتال نه الاقف ضب باث يف نالجر

 نفوقدضي ملف مهع ناكنمو ١ ذيطرشع دحالا نلعاو نفرصناف انهاه وه

 ىءارح مث فرصتاو بوعف ءدحو نفكلا ىأرف ربقلا ىلا ارسم ةرطأب ماقف

 ةيس ىلع سواما. هل لاقي نصح ىلا نيضهات اناك منم نيلجرا جيلا

 افرصناف باغو امنع عفترا ىق ٍج> هأفرهإ ملف ماشاروا نم فضلو لايف!

 ميرا, غلب انتزع !ذيللا يشع دحالا دجوو لشازوا ىلا :كقالايف ١
 لاقف مبطسو يف عوسي فقو اده يف نوضوخي مه انيبف ربخلاب مجاربخاف

 متعزف ' مف لاقت انالهش هونظو اوغزخا وفا الف وهنا مكيلع مالسأ ||

 لاق مث ,ماظع:الو محل هل سيل ناطيشلا :نافوه انا يديو يئدق اورصبا

 'ىرباو لك اف بع ةبرشو يوش*:توح ةعطقب هوتاف لكذري .«يش م دنعا

 ميرمتلبفادالاءوي ينف انحوي لاقو منع مفتراو اص 5 مث ةيغبلاب مهلا

 ربقلا نع ةعولقما ةرؤصلا ترف ربقلا ىلا دب. لمتت ل تالظلاو احابص

 تلاقوهسفن اذهيانجوي ينعي رخ الا ذييحاتلا لاو ةرطاب.نوععن ىلا تعجرف

 ذبيملتلاو ةرطاب ضهنف هوعضو نءا يردا الو ربا نم يديس عزن اه
 ةيك اب مير تققوف اوعجر مث ةعوضوم ناغبكالا ادجوف بقل! ىلارخالا
 ناسحلا هنا تنظف نيكلم ثاارفربقلا لا

 ميرماي اه لاقفهتمّضو نايل لقف هتذخا تنا تنيك .نإ يد. هل تلاقف

 نيديببزت نه اه الاقف نيبصتنم

 مث مهتربخأف تلاق مكملاو يملا مكيباو يب ىلا دعاصيفا ملل ينوقو يقوخااىلا
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 «ما

 دعب اقول لليجنا رخآ يفو لخاد تبسلاو ةعدلجا يشع ربق يف هنفدو فيرعلا

 روط لدضع لوزألاو 202 ظ هيف بغ ذ ليللا لوا ىلا يز امرالا فيسوب ناو حيفا نباص رك ذأ

 رخ ! يفو ديدج ربق يف هلعجو هلزناف هلازنا ىلا شطالب هباجاف

 هنفدو ةلزناو هيف بغر يزامرالا فسوي ناو حيسملا باص زك نأ دمب
 دحالاموي يف ميصن ىتااتب.سلاةلبا ءاشع دنعو ىتملاق 3 ناتسب يف ريق يف

 عمضوملا امهب لزازتف ربقاا ةنيامل ىرخالا ميرءو ةينال دحلا ميزع تلقا

 هيلع دعقو ةرفصلا فرو لبقاو ءامسلا نم ديساا كالم لزن مث ةيظع ةلزاز

 قءد هفوخ نف جلثلا ن كفو عصنا هبايثو قربلا نظل هن فاو

 اًةدرا مكنا تلعذق افاخت ال نيت ارلل كلملا لاف تاومالاك اوراصو سروحلا

 لاق م لاهلج ىلا مدقت دقو ىبح دق انهاه وه سيل بولصملا عوسب

 مل الوقو هذيمالت ىلا اضهناو ددسلا هيف لعج يذلا مضوملا ىلا ارظناف

 ذيمالتاا ىلا اةايقاو ميظع حرفب نإتعرسم |ةضهنف هنورت اهيفو ىح دق

 هيلجرولا اةءارتواتةفوف امكيلع مالسلا لاقو عوسي |هاقلتف ربخلا ماتربخاو

 لاجاج ىلا اوهجوتييناوخا العا ايهذاو افاخت ال عوسإ اهل لاقف هل تدعو

 مهباصا أب نيسيسؤلا داوق لعاو ةنيدملاىلا سرحلا ضعب لبقاف نوري اهيفو

 اويهذو هوقريو اليل مثوقرط هذيمالت نا سرالا لوقيل ممظع لام مثوشرف
 رشع دحالا هجوتو مولا اللا «ويجلا يف ربلا رشنناو اولعفف دوقر مثو هب

 اوعنخهب اورصب الف عودسإ هياع مهد ناك يي يذلا لبجلا ىلا لاحاج ىلا ! نلت

 هنا

 .مرم تركسشا تسلا مو الخ الف شقرام لاقو هيف اوكش مهضعبو هل

 موي نلبقاف هنهدبو هب نيتي اطزفخ ناو بوقعي ما يرمو ةينالدجملا

 نلقي نهو سما تعلط دقو كلانه نفلب و روبقلا ىلا اًدج ةركب دحالا

 ربقلايف ناخدف لو> دق رجحلاب اذاف ترظنف ربقلا نع رجحلا انل لوحينم

 نءزفتال نه لاسقف ضيا بوشب ايطغتم نيعلا نع (اج“ ىتف نرصباف

 نلراقو نةلطناف انه اهوه سيلو ماق دق تولطملا يرصانلا عومي ناف

 هنوقلت كلل انهو لاجلج ىلا مكمدقا دقو ىح دف هنا ةرطابلو هذيءالتا

 ؤ

 ( ائحوي لنا رخ

 برا 7 امد اودجو م

 شرعلا يلع 'اوتسالاو .الاقتنا انيس
 ريغو اوف ةبذرلا زاوجو ارارقتسا [

 نوفلتخم مهف ردقلاب لوقلا اماو كلذ

 ف نيقيرفلا فالتخا بسح هيف
 انيف ةلز مم اك مهن «نويناب رلاف مالسالا
 زاوجاماو ةهبشملاو ةريجماك ناوارقلاو

 اهدحانب رب نم مه عفو اناف ةعدرلا

 ماع هئأع هللا هلاما ذاري زع ثيدح

 هيلع :نوراه ؛ثيدح يفاثلاو هنعب 7

 اوما دقو هيثلا يف تام ذا مالسلا

 نال هد_ح اولاف هلق ىلا ىسوم

 ىسو٠ىلا همم ليما هيلا تناك دوهيلا
 لاق ن#:مهتف هثولك لاح يف اوفلتلاو
 باغ لاف نه مهنءو مجريسو تاف
 تاغشادق ةاروتلا نا لعاو عجروسو
 ىلع لدن تاياو تالالد ىلع اهرساب

 مالساا هيلع قطصملا ةعي رش نركأ

 اةواض تامل رقلا سلال ؛قوكوا قحخ

 اما»ةولدب 3:هوريغو هوقرخ ام هب

 ةروافلاو *ةلادكلا» فنيا م اهب

 لب واتلاو ريسفتلاثيح نماَفي رح اماو

 مالا هيلع  ميهاربا هركذ اهربظاو

 يفو هق>> يف هاواءعدو ليعاسا هئباو

 يفا ةأيا ىلاعت برلا ةباجاو هتيرذ

 تاهجو هدالواو ليعايشا ىلع تكراب
 "الا ىلع ممربظاسو ةلك ريخخا مهيف

 ممن“ الوم مههفا ثقب ًاسو#ابلك
 نوفراعم دوهيلاو *ىلانا مهيلعوأتي

 هباجا نولوقي“ مهنا الا" ةّضقلا"هدهب
 ةوجدلا نود كألماب

 ءالموها متل يذلا كلما نامبهتمزلا



 ندع ةنح قلخو هديب مدأ قلَح

 31 هدي
 دقو بتكلا رئاس ئوسارخلا تاع

 ًادتبم ركذيف رافسا ىلع كلذ لقشا
 ةكاقب ع" والا رقتلا يقف قلخلا
 صخصقلاو لاوحالاودو دحلاو ماكبحالا
 رفس رغس يف راكذالاو ظعاوملاو
 هنا ىلع حاولالا ضيا هيلع لزناو

 ماسفالا ىلع تش ةاروتلايف ام رهن
 انيتكو# هركذ زعلاق ةيلمعلاو ةيلعلا
 *ةظعوم "يش لك نم حاولالا يف هل

 اليصفنو يلبعلا م.قلا مات ىلا ةراغا

 ا ىضفا دف ىمو٠ ناك اولاف

 اه تدئاف هديب ةاروتلا

 نون نب عشوب ىلا حاولالاو ةاروتلا

 دالوا ىلا ىففيل هدعب نم ةيصو
 هنن اكراشم ناكرمالا نآل نوراع
 هكرشاو لاف ذا نوراه هيخا نيبو

 تآم'الق“يِصرلا, وه ناكو ديرما يف
 ةياصولا تاقتنا هتايح لاح يف نوراه

 اهلصويلف ةعيدو نون نب عشوي ىلا

 دارق نوراه ينبا ريشو ريبش ىنأ

 !ناكللذو

 نا يعد: دوهيلاو * عدو اىضعب و

 ىو هادا ثلا نر الاه رشلا
 هلق نكي ملف هب تو سو 88 ادَجا

 ماكحاو ةيلقع دودج الا هعب رج

 رقت ايضعب ةماحألاو ةلصو

 ل ا مالا اوزيغ مو هةوىدك#
7 ]| 

 نال ىّرجا ةعب رش ٠ لعن نوي الق *

 ءادبلازويالوءادب رماوالا يف محسنلا

 زاوح ىلع رود“: لاهو هللأ ىلع

 لوقلاو هيفنو هينشنلا يبعد همنمو 4

 اهتااحاو ةعجرلا زي ومو ربحلاو ردقلاب
 م4“ 5 . . 0 .٠ فلا |

 اا كييييقع

 تناك يل لاف اذه ىلع مهئالع ضعب تررق دقلو هباحع نيا فيكي نجاح ١

 نءاو. اذه كل نيا نمو هل تقف لوك لمان نوهعتو وه ابلمحخل ا دج ةليوط

 نكمم هنا تلق ولو اذه ىلع لدت ال ليجنالا يلوم رابخا قايسو هتدجو

 ربخلا قايس يف لخدا ناكل قي رطاا ضعب اهلج اهنم دحاو لك رخسي نا

 همد بلص هنا ) ىتم ليجنا نم ني رشعلاو نمأث || بابلا ينو »6 لصف 1

 نيك رم هنالوانتي و هناتشي ناكوهراسي نعرخ ..الاو هني نع اهدحا ناص

 يك نأ. كبف مل ثالث يف هينببوتيبلا مدي نم اينالوقي و اعسؤر

 هنا:) شقرام ليجنا نم ريشع ثاانلا تابلايفو( بلصلا نع لزتاف هللا نبا
 اناك هعما. ص ناذللاو هلامث نغرخ .الاو هني نع اهدحا ناصل هعم باص

 نيبولصملا نيصللادح |ناكو)اقول لِمجخا نم ن ..رسشع يفوملا بالا ينو( هن ازوعمسا

 رخالا هباجاف انلسو كسفن لف سملا ثنا تنك نا لوقي و هيسرأ همم

 اما ةب وقملا هذه يفو كرمت رخ ا يف تناو هللافاخت اما لاقو هيلع رشكو

 يفارك ةايديس اي ا عومي لاق مت 3 هلي نذ ال اذه: انيجوتسا اع ا:كفوكف ني

 (ةنجلا يف يعم نوكت مويا كل لوقا نوما عوس هل لاقف ثاكلم تان اذا

 نشفزامو يتم نال كش الب بذك نوتيضقلا ىدحا دك ده وبا لاق 9«

 رْخ .الاو همي ناك اهدحاناب ربت اقولوهنان اناك امي نيضللا ناب اريخا

 اذ_ه لثم يف بذكي ال قداصلاو هب نماوي و ه.سإ يذلا لع ركنت ناك

 اوفا يف هس نيصالادحال ا يعدي نا انه هاه نكي سلو

 اراك هيس ة.حاص ىلع ركلا هنا ربخو كلذ نم عني اقول ريخ قابس نال

 مهتنالث ممونيصللا م 8 نا ىلع قفتم مهلكو كاذ ع طق هدعاسا ملا نم

 هريخا نم بذك وا بزذك اقول نا.ةرورض بجوف بلا ىلع نوب 1

 رخ يف هب ن

 ينو 6 لصف 9« دب الو هربخا يذلا وا شقرام بذكو بذكىتم ناو

 يزامر الاف سوي ةبغرب هلازناو حيسملا بلص اال ا لاو
 رخ ايفو ةيظعةرؤصت ءاطغو ةرذص يف روفحت ديدج ربق يف هنفدو فيرعاا
 يزامرالا فسوي ةبغرب هلازناو حييسما بلص ركذ نا دعب :نئقزانا لينا

 في رعلا

 دعت



 ل
 ' لعنولطصي اوناكن يذلا موقلاو ةمالاو مالغلا نيمذا لءف اذكه هنا ةرطاب

 ثالث ٍيندححن نين م كيدلا خرصي نا لبق هل لاق هنا شقرام لاقو راثلا

 نفوكلاةمداخ ناف رذئتليل ل مفدناو ةرطاب نع شقرام فضو اذكهو تارم
 نيمداخلل تلاق 3 كيدلا خرص مث دحجل عوسإ باوصا' نم تنا هل تلاق

 كالانه نوفقاولا هل لاف مت ةيناث دحج كلوا نم

 شفقرام لوق ىلعف ةيناث كيدلا خر مث اضيا ةثلاث دحشل مم ثنا اقح

 تام ثالث هدحجم نالبق خرص كيدلا نال انحوب و اقولو ىتم بذك

 |مادخانم دبال اوقدص ءالوه ناكنا كلذب هرابخا يف حيدملا بزذك وا

 رص كيلا نال كلذك اضياشقرام بذك انحوي و اقولو تم لؤق ىلعو

 اذه كالانه نيفقاولا

 بذكلاو اهادحا نم دبالو حيبسملا ثذكوا تاثزع كنالأز هدد نإ لبق

 نا ىلع شقرأمو ىمقافتا يتوىرخا ةماط م ل الف نيريخلا لها يف مقاو

 ال هل لاقو هربخ دز ةرطاب ناو ةملءالا كلت ةدحس هثاب ةرطاب ريخا حيسملا

 هبذك ام هريخ يف تكي نم ةرطاب دنع ناك يسملا نا الولف اذه نوكي

 اهارها ير دن ال 5 واهبر فالكل ةرطاب فكرا ةرد لعب هرم ةهحاوم

 هلل بذكم رفاك دترا تاوعسلا يتاغم يلد كيكف ةرطاب ذك ناك ناف
 نم لياهتلاو ميرمتلا ةترميلوت فوك ما اراوج“ءايبنالا ند ىبنل واىلاعت

 كلزكتوا هير" اطلك سر يذلا ذهابا لكلا داو ةللرس فاكذكب

 هلنع كلذب متخو هعم اهيف ناك ةعاس رخآيف اراهج ىلاعت هللا نغ ىبن روخ

 هللا ذوهأو مهمناو كو ميد ةمض هذه ةما 1 نم الوقع سوا انهت 4 0

 ةبشالا نا')'ىتتن ليجنا نم نيزتملا و 6 بالايفو سي

 نويساملجخ ذخا عوسي اهيلع بلص ىتلا ةبشخلا كلت نا ) شقرام ليخنا

 لجنا نم رشع مبارلا بابل يفو (يفاو ريقلانوهمثةبشخلا كلت ل ر خس هنا)

 اذهو (اهيف بلص يتلا ةبشخلاهبلع تلمح يذلا وه هسفن عوسي نا) انحوي

 فم ( ين - لصفلا )

 ةمحرلا ينانيبن مدقمي نارشبم اهالكو |:

 ممرغأ دقو نرعمحا مهيلع هللا ت اواص

 امغاو كلذب 5 مايناو مهتما

 مهفالسأ_ يتب

 رخا لور ةرصنل ةنيدملا برقي

 ممناطوا ةرجاهب مهورماف نامزلا

 ىن> عاقبلاو عالقلا كالت ىلا ماثلاب

 اورجاه نا دعب قحلا نلعو ربظ اذا
 كلذو هرصن ًاوكرتو هور براي ىلا

 نوهتفشسا لبق نم اوناكو *ىلاعت هل

 . اوفرعام هداج الذ اورفأك يذلا ىلع

 * نب رفاكلا يلع انت هب و

 ىراطالاو دوهيلا نيب فالحلا امناو

 تناك ذا ةكحب الا عفتري ناك ٠
 ىلع ىراصنلا تسيل * لوقث دوهلا

 تسيل لوقل ىراصنلا تناكو هيث

 * باتكلا نولتب مثو ءيمث ىلع دوهملا

 مندا *«لوقب مالا هيلع يبنلا نكو

 *ليجنالاوةازوتلا اوه تح ءيش ىلع

 هثأفاب الا امتماقا مهنكمي ناك امو

 لودر. هما يبأ يكغ ْن أرقلا

 تب رسم * كلذ اوبا 7 نامزلا رخا

 بضغب اذوأب و ةنكسملاو ةلذلا مهلع

 نورفكي اوناك مهناب كلذ هللا نم
 لجرااداهةصالخ دوهيلا * هللا تاياب

 مسالا اذه ميمزل اهناو باتوعجر يا
 اندهانأ 'مالتلا“ هلك ىو." لوقا
 ةمأ مو انعرشتو انعجر يا كيلا

 لوا وهو ةاروتلا لا نا ىسو#
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 م هريغو ميهاربا ىلع لزن ناك
 لب اباتك ىم-إ ناكأم هايننالا نم
 ىل< يبلانع ربا قف درو دنو اىيوح

 ا

 ىلاعث هللا نا لاف هلا سو هيلع هللا



 روبلا ىلع لدتسي ناك افخم ليعامسا

 رابظاو ضاخشالا روبظب  رهاظلا
 لدتسي.و: صخ.:+ صخذ يف ةوبنلا

 كسانملا“. ةناباب , ىنخلا ,رونلا . ىلع

 صاخشالايف لاما راسو تامالعلاو
 ةلبقو س دقألا تنب, ىلوالا ةقرفلا ةلبقو

 ةعي رشو مارا هلا تدب :ةيناثلا ةقرفلا

 ةعيرشو ماكحالا رهاوظ ىلوالا
 ءامضخو مارخلا رعاشملا'هياعر ةيناثلا

 نوعرف لثمنورفاكلا لوالا. قب رفلا
 قكانلا..ب قياوفلا ءايصخو| . ناماهو

 ناثوالاو مانصالا ةدبع لم تكريلا

 ني ذهب ميسقنلا صو نيقي رفلا لباقتف

 نات اه* ىراصنلاو دوبيلا#نيلباقتملا

 تاب كلا. لغإ: ما رابكب :نم ناتمالا

 ةعيززشلا نالجزيكرل ةي دوهل) ةمالاو

 ينب :ميجو مالسلا هياع ىمومل تناك
 كلذ ::نيديعتم , اوناك" ليئارسا
 ةاروتلا ماكحا مازتلاب ..نريفاكم
 مالسلا هياععسسملا ىلع لزانلا ليجنالاو

 ةلدلح طنا ءاءاكيجأ 0 '

 ظعاؤتمو لاثماو ز ومر هفكلو امارحو

 عئارشلا +. نر» اهاوم اهو رحازمو
 نيبنشاك ةاروتلا ىلع ةلاحث ماكحالاو

 اوداقتي مل ةيغقلا مذهل دوبملا تناك
 هنا هيلع اوعؤاو .مالسلا هيلع ىسيعل
 ةقناومو : فوم ةغباتع | !رومام ناك

 كالت هيلع اودعو لدبو ريغف ةاروتلا
 دجال ا ىلا تيسلا رييخن اهنم تاريغتلا

 ًامارح ناكو ري زاخلا لكا رويغت اهنمو

 ريغو لسغلاو ناتخلا اهن»و ةاروتلا يف

 نولسملاو: كلذ

 ناك ىرسعف الاو اونرحو اولدب دق

 مالسلا هيلع موه هب ؛اجامل اررقع

 نيتمالا: .نا اونب دق
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 نوهأ وه. ملسو هيلع هللا ىلص هللا لودر هل لاقف كلذ وحنو زبخو ءام
 هبش بحاص لاجدلا نا مالسلا هيلع هنع اضيا عصو كالذ نه هللا ىلع

 كلذ نش لاق ) سوسملا نا روك ذملا بابلا ينو »6 لصف 96 قيفوتلا هللابو
 بالا ريغدحا الو دكيالملا ال هدععب ام دحا يردي ال تقولا كالذو مويلا

 تاومسلا ) لاق سيما نا شقرام ليا نم رشع يدا1اب ايلا يفو ( هدو

 ةعاسلا كاتو مويلا كلذ. نمو ا دبا ديب ال ىمالكو :بهذت ضرالاو

 ( بالا ادغامناسن الانباء الو ءامسلا يف ةكملالملا الو. هدعب ام دا يردي ال
 ريغ وه عسل نزا ةروريض بجوي لصفلا اذه د6 رمح وبا لاق <

 ضني ناك اذاووه هلبعب الو ىلاعت هللا هلع 2 انهاه نا زيخاهن ال ىلاعت هلأ

 ةعطاقلا ةرورضلابف يم ىتم ملعي بالاو ةعاسلا ىت» ملعب ال نبالا مهليجنا

 لبي اهدحا نارياغتم نانثا اعف كاذك ناك اذاو بالا ريغ نبالا نا معن

 نا لقعلا هلطدب ام اذهو نودموحت هيلع يذلا كريشاا اذهورخالا هلي الام

 قولخو رف ىلاعت هللا ريغ وه نم نا ةرورسض يصف صقان |ههدحا ناملا نوكي

 جيسملا اوبذكي وا نوملاعلا بر هلل دجحلاو مط يلتو مهسوه لطي و توبزم
 لينا نمنئرشعلاو سداسلا بالا ينو 6 لصف 6 دن الو لصفلا اذه يف

 ةليللا هذه نار وهتس كل لوقا نوم ) ذخا:ةلبل ةرطابل لاق جيسملا نا ىتم
 يفو (لتقلا غاب واو اذه نوكي ال ةزطاب .لاقف ثالث كيدلا ةخرصض,لبق
 كال لوقا نيما )ةرطابل لاق موسما نا شقرا ىلتخنا نقرشع,يفاثلا .باباا

 يندحمت“ نون رم هتوضكيدلا عفري نا لبق ةلبالا هذه,يف مويلا تنا كلا
 كدجات سل كءمب توما نا ىننكماول ىتحلوقلاديغي ةزطاب ناكف ( انالث

 هنا كلعا انا ) ةرطابل لاق سيما نا اقول حا نم رشع عساتلا بابلا يفو

 بابلا ينو( ينفرعت م كناواثالث يندم ىتح ةلالا هذه كيرددلا خرصي ال

 وصي ال. كل لوقا )نوما لاق حعيسملا نا ا:>وب لحنا نم ريشع يداحلا

 يندمسجت كنادل لاقهنا لع انحسوي هت اقولو ىتمقفلاف ثالث يندعنمت تح كيدلا
 نع مهنم د>اولك فضوا اذكهو كيدلا خرمدي نا لبق تارم ثالث

 7 وسر جاع
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 يا

 مه لوقع ال ةما هذه كلذ فالخ ىلع مثو مهب لزالزلا لولخ ىلاو

 «ايبئاو بذكلا اتم روتيس) مل لاق سبسملانا روكّذملابابلا يفو 6#ل صن
 ( حالصلاهب نظي نم طلغي ىتح تايالاو ةييظعلا يئاوعلا نوءلطي و بذكلا

 نوباذك نوخبشم موقيس )شقرا ليحنا لد رشع ي داحلا بابا يفو

 (نيراتخلا الاّضي ا نكمانا اوعدخي مئادبلاوتايالاب توتال قوبادككاخماز

 دوهلا ةاروت ين يذلا ريخالا لصفلا مم لصفالا اذه *( دمح وبا لاق )*

 إم /ةورابعأا ار هلا ىعداو يب مف علطا نا ٠ هصن يذلا سماخلا رفساا يف

 سانجالا ةهلا اوعبتا دعب كا لاق مث 3 هفصو أم ناكو نوكي ام ربخي كاتاو

 لمعام لثم اولمحةرحسلانا ٠ ةاروتلا نم هيف يذلا لصفلاعم هل اودع الف

 لاطرايف فاك عدا ةضلاب يدلاو أمد ءاملا ةلاحاو ا بلقيف ئدوم

 زاجاذا هنال هتوبنب نورقي ين لكو مالسلا امهيلع معيسملاو ىدوه هب ىقتاام

 رذني اهف قداصاا ىنلا بذكي نا نكماو تازهعلاب بذاك ىن يتأي نا

 قحلا اوم ف 5 كاك نه *يش لثم ةردعسلا لمعي 5 نكماو هن

 دايشقا /اذكهلوب ةليضاج قب نط ءارخالا “اين هدا, نيالا نكي مو لطانلاب

 دولا ةعيعر نكمل ل15 تناول كنا طا يسال طار ولاقملا

 ىنوم نام مهنماوب يذلااه ميلي جاناو محاروت يف ام هانز ردا عز اطلق

 هللاب اندهش نوبذاكو ةروس اوناك امنا مئايبنا رئاسو حيسملاو مالسلا هيلع

 ةلمج ةوبنلاب بذكم يأ رب لمح ن

 ىسعو ىسومناو مالسأا مهيلع نءر افلا ءاينالا ةودب م يفان» وا

 اًئيش طق الوقي ا مالساا انهنا

 رحاس الو ةزجعب ين ريغ أب نا الو يبن بذكي نا ةتباازوجن الف نحن

 تاروعلاب يف أيلاج دلانانولو' مركلا ليقناف ةعانصلا امالو ياك الو
 الو نئامتلا باك بئانع لد العلا لاهل د لا انو/اذنعأ نال ل (شاج:انلق

 مص دقو هل“ لثم لمت افرع نم لك ةفورعم لوح لبتل ليم وه امنا قرف

 ره لاجدلا عمله هلأ هاب: ةلفلش/ ب ةزجفملا نا ملسو هيلع هللا ىلص يبا نع

 55 هو < ذملا | لوصفلا هذه نا نملا ةداهش

 أماو ةثوعلملا ةثبحلا لوصفلا هذه يف ام

 أاوفرشأ مهناكىتح نونظلا حشانم يف
 كلذب مزاي سلو نيقيلاو عطقلا ىلع

 ٍدهتجم لك لب ليلضت الو ريفكت
 ةلملا نع نوج راما *انرك ذاك بنصم

 نم ةيمالسالا“ ةميرشلاو ”ةيفينحلا

 مالءاودودحو ماكحاو ةعب رش لوقب
 باتك هل نم ىلا اومسقنا دق مو
 اذهنعوليخنالاو ةاروتلا لذم ققحم

 ىلاوباعكلا لها اي لب زنتلا مهبطاخي

 سوجلا لثم باتك ةهبش هل تر
 ىلع تلزنا يتلا فعلا ناف ةي وناملاو

 ىلا تعفر دق مالسلا هيلع يهاربا
 اذهلو سوجلا مثدحا ثادحال هاعسلا
 ىنو مهعم مامذلاو دهعلا دقع زوجي

 نم مذا ىيراصتلاو دوهيلا وع مم

 مهتكك انم زوجيال نكلو باتكلا لدا
 دق باتكلا ناف مهحئابذ لكاالو
 لها ركذ مدقت نأ منع عفر

 زدكوو باتكلاب مقتل كاتكلا
 باعكلا لها#+باتك ةببشهلن م ركذ
 مث ثعبملا لبق ناتلباقتملا ناتفرفلا

 ن ينالاو نورهالاو باعكلا لها

 دوهيلا تناك ةباتكلا فرعي ال

 ةكمي نويمالاو ةنبدملاب ىراصالاو
 نيد نورئصتب "اوناك :ناتكلا“لهاو

 ينب بهذه كنوبهذيو طابمالا

 نؤرمهنب اوناك نويمالاو ليئارمسا
 يفإ بهذم:ثوبهذي و لئابقلا نيد

 دراولا رونلا :بنعشنا الو ليعارسا

 من ميهاربا ىلا مالسلا هيلع مدا نم
 يفإ قف بعش نيبعش ىلع هنعرداصلا

 ناكو ليعامما ينب يف بعشو ليئارسا
 لارا نب ىلا هنم ردخلا رونلا
 يب ىلا" هم زدغلا زوذلاو ا رهاظ



 ير ىففاشلا لاف دقو ارثا واباربخ

 متدجوو [بهذل» يل ٌتدجو اذا هنع هللا
 نا اولعاف يبهذم فالخ ىلع (ديخ

 وبا هباحصا نءوريختا كلذ يه.

 يلزأا ىب# نبا .لوعاهما . ييهاربا

 ةلءرحو .يزيجلا نابلس نب عبي رلاو

 وباو يدارملا عيب رلاو يببوغلا ىبحي نبا

 نب ل# نإ ن.حلاو ىطي وبلا بوقعي
 هللا دبع نب دمحو يفارفعزلا حايضلا
 وباو: تيحرصملا محلا دالع نبا

 ال. مو يباكلا .دلاخ نب ميهازبا روث
 لب | داهتجا هدابتجا ىلع نودب زي

 اها, ةخساو ًبيجوت هنعلقن ايف نوفرصتي
 هنوفلاخي الوةل ج هيارنع نوردصي و

 مث قارعلال ها ثو يارلا باحصا ةَتب

 ثباث نبا نامالا ةفينح يلا باذصا
 وباو. نشحلا نب دق هباحصا نمو

 رفزو يذاقلاد.# نب بوعي فسوب

 ىذل والاداب ز نب .نئسحلاو لي زه نبا
 عيطهوباو يهاقلا ةيفاعو ةعاضم نباو
 اوع“ امياو يسب را رشبو ىخلبلا

 ليص# مهتبانع نال يأأرلا باوحصا
 نع طبنتسملا ىنعملاو سايقلا نه هجو

 اهبرو اهيلع ثذاوحلا ةادب و ماكحالا
 رابخالا داحا يلع يلإعا سايرقلا نوهدقت
 ادع هللا .ةحر ةفيتح وبا لاق دقو
 هيلع انردق ام نسحا وهو ىار اذه

 ىازنام هلف كثاذ ريغ يلع ردف نف

 نودي زب اه ر ءالاوهو هانيار ام الو
 يف. هنوفلاخيو !داهتجا هداهتجا ىلع

 هوفلاخينلا لئاسملاوىداوتجالا مكهلا
 تافالئ>ا نيقب رفلانيب و ةفورعم اهيف

 فيئاصت ابيف مو عورفلا يف ةريغكا
 ةيابنلا تغلب دقو تارظان» اهياعو

 لع دعقا هالال هللا لاق تنك ثييح اهالا حورلاب دواد هيمي فيك مه |

 اهالا هوعدي دواد ناك نأف كيمدقل يسرك كئادعا نه لعجا ىتح ين |
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 بزك اذهو كاذ يف بنذي مل هنا نم دب الف اهرد نيثالث ةوشرب دوهلا

 ملول هيلا بح أ ناك ىذلا ناسنالا ثاذل ليو رخ | ناكم يف لاق دق هنال

 96 لصف 6 اهادحا نم.دب ال روكذملا دعولا اذهيف سما بذكو ا قاخي
 ينب الع فشاك جيلا نا:)ىتم ليجنا نم نيرشملاو ثلاثا بابلا فو

 لاقف دواد نباوه اولاق وه نم نباو :حعيسملا ين نولوقث ام لاقو لارا
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 ركلا دقلو مالسلاهيلع حيشملا لوق نم قحلا وه اذه 26 دمحوبا لاق 9“

 هيلع هعابتا ىلا نيقتنملا لاذنالا ءالؤه نا بمعلاو اه ركنملا مالسلا هيلع

 دق مالسلا هياعوهوروك ذملا لصفلا اذهب جاهتحالا يف نوفلتيال مالسلا

 دواد نبا هناب اهلك ليجانالايف هنوم#ل مثو دواد نبا حسيسألا ن دكا كلا

 ناوخامتنا )هذيمالتل لاق حمبسملانا روك دملا بابل يفو 96 لصف 6 اويجعاف
 ( دحاويو املا مك ابا نافضرالا لع با ىلا اوبستنل الو

 نا هرايخإ اهارحإ .نإوظع نا:يضف لصفلا اذه ين 6 دم وبا لاق 9“

 ناب ىراصالا هصخ لف ءاوسب ءاوس هلثم مهارتف ذيمالتلا وباوه ىلاعت هللا

 هلل ؛أنبا مهنا ورك ذ ىتم هذيمالت نع اولوقي نا نوذ هللا نبا هنا اولوةي

 ال ل هلوق ىرخالاو نبا وا ابا نوكي نا نعو رفكلا اذه :نعهللا .ىلاغت

 نب نودع نا نوةلطي ليجانالاو ىراصنااو ضرالا ىلع با ىلا او. سانل

 . اورفا دقف فسوي انبا بوقعي و اذوهع و ياذ.س أنبا انحور و بوقعل و اثوي
 | دبا هو ضرالا ىلع با ىلل اوبستني نا مثار ذا مسيسملا ةيصعم ىلع مهتابثب

 سماخلا بابلا ينو *# لصف هنايصءإ نون: دم ثااذ يف هرما ةفلاذم نومزالم

 نه نامزلا رخ ١ يف نوكي اب هذيمالت زذنا مميسملا نا ىتم لغا نمرمشع
 ( تبسيفالو ءا:ثيف ركب ورهنوكي ال نا اوعداف مللاقو ءالبلاو لزالزلا

 مثرما ءاضقلا ىلا تسلا ظفح مهموزلب عضاو نايب اذه 26 دمت وبا لاف 9«

 ىلاو
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 نم رشع سداسلا بابلا ينو (ءامدلا يف هللا ةكتالملاثماكن ونوكي مهنكل

 هذيمالتل لاق يسملا نا شقرام جنا نم رمشع يناثلا بابلا يف اضياوىتم ليجنا

 دقمااي لصتا اذا دان نضبقلاك

 ملاعلا نا فرعي *يش ياب ىئاغلا م

 كلذكو داهت>الا دو يلا لصو لق

 5م لي موا اال 1 :

 لكيسادقدنا فرعي ىتم هسفن دهنجلا ةديدج كعم برشا ىتح نوجرزلا لسن :ىم اهدعب تب رشال ) هذخا لب
 رهو رظن هيفف داهتجالا طئارش 1 00 .ٍ ملا :

 ىناهفصالا دواد لثم رهاظلا تاو قربا ودل لاق ميس ل اقول ليك نمزخ ءعبارا باع يفو ( هلل توكل ى 1 . ١ىلل ا ضاعن فوأالا انا 5 ١

 دابتحالاو سايقلا زوي ' ني هريغو

 وه لوضالا لاو ماكحالا ف

 عنمو طقف عامجالاو ةنسلاو باتكلا
 قؤصإلا رم الاضاا.اكآيقلا نوكي نا

 باتكلا نوعغم نع جراخ رما سايقلا
 عرشلا كح بلط هلا ردي ملو ةنسلاو
 طق طبضنب و عرشلا مشانم ند

 نارئقاب..الا عئارشلا نه ةعي رش
 راشتنالا ةرورض نهنالهب دابتحالا

 ربتعم .داهتجالا ناب حلا ملاعلا يف

 اودهتحا فيك ةباعصلا انيار دقو

 اتاريلبا لئانلما قاس ويمسبلاغاكو
 ةلييكو دجلا 0 ةوخالا تب روت نه

 قخي ال امم كلذو ةلالكلا ثب روت

 نه نودهتجما ع مهلاوحال رب دنملا ىلع
 الل نيفنص ف نوروص# ةمالا عا

 تيدحلا باعحصا ثااث ىلا ناو دعت

 مو ثيدحلا باعصا يارلا باعصاو

 سنانبكالام باحصا م زادلا لها

 شورع لعاو اجت و ثالملا يف ٍيتدئام ىلع اوبرشنأ واومعطتا يبا لاهصخلام ىلع

 ( ٌليئارسأ يب نم لهب شع يا لع نك
 نود يال ةر>ال يف سانلا ن لو لصف ىفف 6 دمحوو لاق 6 تكا يلاقي لان ديدات نال لارا طفلان كك

 دئاوملا ىلع رمخاو زفلل نارتو دكا ةنجلا ف نا ةذدعب ةزالغاا لوصقلا يفو

 مثرارقا عم حيسلا مهب ذكت يف مهلع ةناؤم الو اذه لك نوركني ىراصنااو

 ةنجلا ف سائلا نا لوالا لضصفلا فو ايس الل مسمر هلاو هل مهدابعب

 طول دنع تاكا ةكتالملا نا اهب نوقدصي يتلا ةاروتلا ينو ةكمالملاك

 نواك أي ةكئالملا تناك اذاو نمسلاو نإللاو مهللاو رياطقلا هاربا دعو

 بجومب كش الب نوب رشلاو نواكاي ةئجلا ينسانلافمهلشم هللا يف سانلاو

 ىلا مجرو تام نا دعب ملا نا اوربخا دقو امس الو ليحنالاو ةاروتلا
 مهعم لكاف يوشع تومي هوتاف لك أيام مهنم بلط هذيمالت قلو اينالا

 ةيوشملا ناتيحلا لك هلالا ناك اذاف هتوم كلاعب لسع تازيش برشو

 ناكاذاو ةنجلا يف مهاكاو سانلا برشيف ةركف يأف لسفلا اهيلع برشيو

 سانلا ذاختا يف بع ياف اهافطضا ةارها نما دلو ذختا ممدنع ىلاعت هللا

 باحساو يروثلا نايفس باحصاو
 نبا دواد باحصاو لبنح نبا دمحا
 اوم“ امناو ىئاهفصالا د نب ىلع

 ليصل مهتيانعنال ثيدحلا ب اعصا
 ءانب و رابخالا لقنو ثيداحالا

 نوعحر, الو صوصنلا يلع ماكحالا

 اودجو ام قخحلاو ىللا سايقلا ىلا

 هدعو وهو رخ ١ سمعو نوملاعلا بردا دبإعاو ربتءا نا ةزبعا كولا :الؤه

 رشغ .ينثالا ىلع نيك اح شورع ىلع نودعقي مسملاب !ذيلت رشع ىنثالا

 الو مهيف اطوي ركش الا اذوب نوك ةرورض بجوف ليئارسا ينب نه أطبس

 ىثا ىلع رشع انثا مهنا مص وأ دق هنال هنود هباعصا اذهب بطاخم نازوجي

 هيلعل د يذلا وهو مهيف هنوك ةروريض بجوف ليئارسا ينب نه اطبس رشع



 ضورذف نه دابتحالا مث ةلمعع

 نايعالا ضورف نم ال ثايافكلا

 ظقس دحاو هليصخني لقتسا اذا ىتح

 لها هيف رصف ناو عيبا نع ضرفلا
 رطخ ىلع اوفرشاو هكرتي اوصع ردع
 اذا ةيداهتجالا ماكحالا ناف مظع

 بيترت .داهتجالا ىلع ةبترم تناك
 بيسلا دجوي ملو بيسلا ىلع بدسملا

 اهلك ءارالاو ةلطاع ماكحالا تناك
 دبتحا اذاودبتجنما ذا دب الف ةلئاف

 دحاو لك داهتجا ىتداو نادبتجلا
 ةايتحا, ةهيلا_ ىدا اهي الخ ملا اهنذ
 رخالادياقن |هدحال زوجي الف زخالا

 يف دحاو دبتجم دهثجا اذا كك

 وا زاوج ىلا هدابتجا يدداو ةثداح

 اهنيعب ةثداحلا كلت تثدح مث رظح

 ذخاي نا.. هل زوجي الف رخ 1 تقو يف

 هل اودبب نا زوجي ذا لوالا .هدابتجاب

 لوالا يف هلفغا اهىفاغلا دابتجالا يف
 دهتجلا ديلقل هيلع بيف يبالا امو
 ادم يهدم هاكيم الن ثمنا غلو
 نا الا لصالا وه اذه هنع هلا

 دخاي نا اوزو# مل نيقي رغلا ءالع

 ةفينح | يلا يهذم الا يندحلا يماعلا

 يعفاشلا بهذي الا يوءفشلا ىءاعلاو

 ناوىماغلل بهذم ال ناب كلا نال
 طلخ ىلا يدي ينفملا بهذم هيهذف

 ناك اذاوكلذ اوزوحي مل اذهلف طبخو

 اهيف ىماعلا دهتجا دلي يف نادهتجي
 ذخاي و عروالاو لضفالا راتخي ىتح

 كحودبهذم ليتل فا اذاو هاو
 هاوتف ىضتقم يلع ةاضقلا نم ضاق هب

 ناكو اهلك بهاذملا يلع مكمللا تن
 حلا مزلا ىوتفلاب ,لصتا اذا هاضقلا

 تدنن ١

 ١و
 نم ريشغ يداحلا بابلا ينو * لصف  ىلاعت هللاب ذوعنو رفاك باذك

 أ هل لاقي مضوم كي ناكو مالشرب نم جيينسملا ينادت الف ) ىتم ليجنا

 | ىلا ايضما اهل لاقو هذيمالن نم نيلجر ثعب نوتيزلا لبج راوج ايفتت

 اليقاو امهنع الخ اهولغب ةطوب رم ةرامجهيف نادحت“و امكلباقي يذلا نصحلا

 ناكو هتقو نم مكعديف اهدي ريديسلا نا الوقف دحا كضرعت ناف اب ىلا

 ىلع اعضاوتم اكلم كيتاس نويبص هنبال لئاَقلا ىبنلا لوق هب ميل كلذ

 اهولفو ةراملاب البقاو هب اهرما م العفو ناذيلتلا هدوتف ناتا نباو ةرامح

 ا ام عساتلا بابل يفو(ابةوف نمهوساجاو اهيلعمهبايث اوقلاو

 اهل لاقو هذيمالت نم نينثا لسرا نوتيزلا لبج ىلا يفت جيسملا غلب اف )

 هبكري ملاظوب رماولف نادجتم اعاد اذاف اكل ايمي يذلا نصحلا ىلا ايهذا

 يذلا اذيهام دج اكل لاق نآف "ىلإ هب.البقاور الخ نييمدالا نم دا دعب
 ولغلا ادجوو اةلطناف اكل هيلخيث هيلا جاتحي ديسلا نا هل الوقف نالعفت

 كالانه فوقولا ضعب احل لاقف هالخ نيقاقز يف بابلا ةبحر ةلابق أطوبرم

 ىلا وللا اقاسو ام هوكرتف عوسإ اهرما يذلاك هل الاقف ولفلا نالحت 17

 ( قوفنم بكرو مهاب هيلع اولمخ جوعا

 ىت» ىرخالا بذكت اعن» ةدحاو لك ناتيضق ناتابف 96 دمع وبا لاق 9“

 مداهشتسا نمهلك يمعلاو اولف يكر. لوي شقرامو ةرايج نكرر لوقي

 نك امو نات! نباو ةرا+ ىلع, انكار ككلم كيتأي ىبنلا لوقب كذا

 ةوبصا هداههشةسا * يث فرظاو ىرخا ةبذك هذهفمالسش يك طق يبل

 هذه هاوس ةراج ىلع نانا مالشرب طق لخدي مل هارتأ ةرامح هبوكرب هرم

 ا:بحاَص قب. نب نوسحلا ينريخا دقلو .ءافخساا كحاضم نم ةكمضم هللاو

 اذه امنالاقف لاقلصفلا اذه ىلع ممئالع نم أماع فقو هنا ههجو هللاروز

 لاقولفلا وهل يجن الاف هل تلقو هلوق ىنكحضاف لاق ةاروتلا يه ةراماو زمر

 رشع ثلاثلا بايلا ينو# قفط مق رذؤسلا بدوي امييتا هنا لعو تكسف

 نوك اني الو نوجوزتيال سانلا ماقاذا ) مل لاق عوسي نا ىتم.ليجنا نم ْ

 منك



 لك ع داي

 قوفهتسفن لرتا الو طءي م أ رغب ل نيلاعلا بر هلل دجلاو قدصلا هبعص

 لاقجييسسملا نا روكذملا بابلا يقو 6 لصق 3“ ملسو هيلع هللا ىلص اهردق
 معمم ناف هنن و كذب ايف كدحو هبقامف نموملاكوخا كيلا ءاسا نأ ) مذ

 تبث اهكل نيلجر وا الجر كسفن ىلا ذخن عمسإ مل ناو هتحير دقف كنم

 ناف ةءاجلا هريخي ملءاف من مل ناف ةثالث وا نيدهاش ةدابشب ةلك لك

 ةروسي راسب هدب .من) جرختسملاو ىروجلا ةلزنج كدنع نكيلف ةعاملا مع |
 فرع أنا ىخا 'يلاهانما نافيديساي هللاقوةرطابهي|ينادت كلذ دنعو ) لاق

 ) ةيالو 0 م عومي هل لاف اعبس هلرفغا نا

 ىسوجلا ةلزنع كدنع نكيلف ةثلاثلا يف هلوق دض اذه 6 دع وبا لاق 94

 نب رسشعىفوملا بابا يفو 6 لصف 9“ اهني عملا ىلا لبس الو جرختسملاو

 تبغرو تنحل !يدإو ف هيلا تابفا ف ينبا:ما نا )ىتم ليجنا نم

 نع (هدحا نيذه ىنبا ده نا بحا هل تلاقف نيدي رت أم اهل لاف هيلا

 ناربصيا لاسأا نيلبجت عوسإ لاف ثاكأم يف كلام نع رخالاو كني
 ل ويءاكب نابرشتس ال لاقف ربصن الاقف برشا ىتاا ساككلا برش ىلع

 ( يبا ىلا كلذ هو نان الا يلامثو ىنيع نع مكسلجت ىلا

 هناو* يش رمالا نم هيلا سيل هنا ناب لصفلا اذه يفف د6 دمع وبا لاق 9“

 نأملا اهف هلا (هالكر بالا ريغ وهذافد ميد فالخب نولوفي !كبالا ريغ
 ىلعةردق هل سل هرارقاب هنال ف.ءض رخالاو يوق (هدحانارياغتم نانثا

 تك يرس دعوا ةازغمإ يذلا 11 فال ا
 اةيعأ سلجي نا هديب سيل هناب فارتعالا نم انبه ةيأأ نويسني ان عمتي

 ردقهنا نم هيلاذويسني أم “6 ىلاعت هللا ديب وه اماو هلاش نع الو هني نع

 لعفيهناو ةرظاب وهو دجو نم لذنال ضرالاو تاومساا علام ءاطعا ىلع

 ىلاعت هللا ناو مكحلا نم هيلا ربت دق ىلاعت هللا ناو بالا هلم ام لك

 اممفادتو اهبذاكت عم ةكلبملا تاضفلا كلت رئاسو دحأ ىلع دعب مكحت سبل

 ديلوت ركل 57 ذنغ نم الو هللا دنع نسبا اتداهشو
0222222222 727277170707070“ 

 نوف ال ما ةثداح لك يف كح
 كح ال نا ىلا راض نم نييلوضالا

 هنيعب كح هيف ديتجلا عئاقولا يف هلل

 لب رظحو زاوج نم دابتجالا لبق

 ناسنالا اهب كرختب ةكرح .لكيفو
 امناو ميرحتو ليلت نم فياكت كح
 ذا داهتجالاو بلطلاب دهقحلا هداتزب
 دارعجالاو بولطم نم هلذت'الا تلطلا

 ءيش ىلا اًمبش ف نوكي نا بحي
 ددرني اذطو لقغي ال لسرملا بلطلاف

 رهاوظلاو 2.صوصنلا نيب دبتجا

 اميلع مهجلا لئاملا نيبو تامومعلاو

 بب رقثلا وا ةيونمملا ةطبارلا بلطيف

 تدغي ىنح رودلاو ماكحالا ثيح نو
 قغتلل يف هاقات ام لثم هيف دبتجلا يف

 تكريعم بولطم هل نكي ل ولو هيلع
 اذنه ىلع بلطلا هنم مصل فيك
 بييضملا 'بعذملا اذه ىلعف .'هجولا

 بولطملا 4 لا يف

 رذع عون اروذعم يلاثلا ناك ناو

 نرعتب له مت دابتجالا يف رضقي مل ذا
 ال. هنا ىلع مراكااف ال ما بيصملا
 نهو هنيعب ال دوحاو بنحملاف نيعثي

 نيدهتجلا دحاو

 لاقف هيف مالا لصف نم نييلوصالا

 ةفلاقث ناك نا هيف درتجلا يف رظاب

 وهف نيدهتجلا دحا يف ةرهاظ ضنلا

 الياغت :غانب ال ءاطخ هنيعب ءيطفمل

 رهاظلا صنلاو يحصلا ريخلاب كيةملاو

 صنلا ةفلافت نكي مل ناو هنيفب بيصم
 لك: لب هنيعإ اًنمذع نكي للف ةرهاظ

 ءةابمس +! يف: كن ةيتاإر اهقياب اواو

 هنيعب ال كلا فا دليمف:اويطأو

 نيدبتجما م اطيل يف ةيفاك ةلمح هذه

 هيضقلاو ةلئسملاو عورفلاو لوصالا يف



 هتدص عابجالاو صوصتلا نا الا

 لكق يدصنو رظان لكب ب وصن نع
 ريفكت ف“ الغ نيبلاوضاللو لئاق
 تيصملا ناب مهعطق مع ءاوهالا لها

 يعرش مح ريفكتلا نال هنيعب دحاو
 غلام نمث يلقع مخ بي وصتلاو
 هفلاغت للضو رفك هبهذا تصعتم

 نمو زفكي .ل تلاتم لهاشتم نمو
 ةلاعتف هلام فذ لك افرتدك

 بن رقثك ل ماو ءاوغالا لها نم دحاو
 ةهبثملا بيرقلو سوجلاب ةيردقاا

 ىرجااف ئراضنلاب :ةضقارلاو دوهيلاب

 لكاو ةحك انما نم مهيف ءالاره كح

 يفف رفكي ملو لهاس نمو ةيذلا

 ذيل كه ماب حو ليلضتلاب

 ىلع نعللا يق اوفلتخاو ةرخالا يف
 ليلضتلاو ريفكتلا يف بفالتخا سدح

 قحلا. مامالا ىلع جرخ نم كلذكو
 هجورخ ردص ناك ناف اًناودءو يغب

 ائطغع ايغاب يم داهتجاو لي وات نع

 لها دنمف نعللا بجوي له يغبلا م
 ناميالا نع يغبلاب جرخي مل اذا ةنسلا

 ةلزآعملا دنعو نعللا بجوتسي '

 محب نمالا قحتسا
 ردص ناك ناو ناميالا نع جراخ

 قورملاو دسإلاو ىنلا نع هجورخ

 نعللا قتحا نيملتملا عاما نع
 فنراندااو فيلا" لتقلاو ناسالاب

 اوفلتخاف عورفلا يف نودبنجلا اماو

 لالحلا نم ةيعرشلا ماكحالا يف
 ناظم نالتخالا مقاومو مارحلاو

 بيوصت نكمي ثيحيب نونظلا تابلغ
 يلع كلذ ينشب' امناو اهيف دهتجم لك
 ىلاصت هلل له ثمين انا وهو لصا

 ا
 وا ابذاك نوكي نا بذكلا نم هنعاوكح انف مالسلا هيلع حيسملاولخي

 ' الا _فيكف ابن نوكي ال بذاكلاو ءوس ةفص هذبف بذاك ناك ناف اقداص

 مهناو ذيمالث مهومسإ و مهنيد مهنع اوذخا نيذلا ناذ ًاقداص ناك ناو

 جرتع ال كاكش رافكن ع مني دنوذخاي ف يكف كاكش رافكهايبنالا قوف
 اهاطبا يف تاكل ابلك مهليجانا يف هذه الا نكت: لولو اهادحا نم مل

 ميل دبشي فيك هلك ب جغلا مث نشل جنيد نم هيلع ام عيمج لاطباو

 نا ين ةيب وب رلا ةبتر ممالوو ةيفالا ةطخ مثالو دق هنا نوكحي مو كذلاب

 ناكضرالا يف هوا اكو تاووتسلا يف مارح ناك" ضرالا ف هومرح الك

 ضقانتلا اذهب يتأِب لهو اذه عم اذه متت فيكف تاوعتلا ين ًالالح
 عارتخاو بذاك كفا ديلوت هللاو اذه لب ةريسي ةفا هيفوا ملاس هغامد نم

 رخ برق يف 26 لصف 96 نالذنملا نم لجو زع هللاب ذوعنو تعالتمرايغ
 نانثامهتجا اذا ) هذيمالتل لاقسيسملا نا ىتم لدجنا نم رشع نماثلا بابلا

 يوام-اا يبا هبلا جمباجا الا ضرالالع نيش نال أسي سلف رما ىلع 2

 ( مهطسوتم اناف يع“ ىلعةثالث وا نانثا مهتحا مخل يجلاو

 الو ءروظ لطي ال بذكو ١ دج ف رظ لصفلا اذه 6 دع وبا لاف
 ياو هده 1؟نم لك وا ةتماخ هذال ةبطافلا ةز م ايتع قوكي ناولخ

 نا اولأس ءذيمالت نا يف ذا كشي'ادو ىهاظ بذك زب 0 ل لالا
 34 ا ري صلخب قو بية لع هيلا زد اهلا كوع ام جايب
 مل لبق ناف * يوامسلا هابا هاهم يذلا كالذ نم ائيش ماطعا امث هباعصا

 نوشاغ مهف اذه ناك نالئرخا ةماط هذهاناق كلذ نم انش طق نولأسإ

 ةلزنم هذه تاهيه مبك اله يف نوعاس لب مهحالصل ندي رم ريغ سانلل

 هيلع نا 5 هلوسرو لا ندع هقلخ ن ادا طق ىلاعت هللا اهاظعا ام

 3 : 10 ترففتسا "هيلع اود + 1 لاقزام هبر نأ 2 ل
 انشأ ؛ لمجالنا اءدهنا مالا هيلع انربخاو* هب هلا < رفع | ل 2 رفغتسلا

 ْ يذلا لوقلاوهيفدي زمال يذلا قحلا وه اذه كلذ ىلا ىلا تهللاهبمي لفددعب انني

 هه سص



 «ء#

 رافكاذه مهرارفاب مهف هب نينمه ريغ اوناك ناو ردها يف هئاقلاو لبج علق

 رفاك نع نيدلا ذخؤي نا الو رفا قدصي نا زو الورفاك يف ريخالو

 ناهانملدرخ ةيحررادقم ركب ءا يفأ مثانلأس اذا اوبيح نا نم ملدب الو

 : اولاق ناف ال ما: جيبسملاب نودمؤتوال ما
 نملدرخ ةبحرادقم هلق يف نم نا نمهب ربخا اهف أنيق حيسلاب ذك اا

 ةرش سببت لع ردقي دحا مكنم ام هللاو ملقنيف ملقني ناب لبجلا رءاي نايا

 لدر+ةبحر دق انبولقيف سل اولاق ناوهعضوم نهلبج علق ىلع الو هئاعدب

 م-مسفنا ىلع اودهش و*اقح هللاو متةدص اناق هب نوئمأوم نم الو نايا نم

 أ:بولق يفناجالاو هب نونماوم 2

 خزظابنو تم بذك ة:وابتئاو لجو نع هللا قدبص* نورتي زاؤناك اموهنعلضو

 ضعبأ اذه اتياق دقلو نوباذكلا ىراضناارئاسو افولو شقرامو انحويو

 نكسي ىح ميارزلا ميمج ىلع ولعت يبا لدرحلا ةرخنإ ينع امنا يل لاقف مهئالع

 لثم لاق امنا لدرلا ةرجت لثم ليجانالا يف لقي مل هل تاقف اهيفريطلا

 نسل هناذ ُ اضياو عبو قدا امن /_ ارقاب م يمد دقو ا 4

 ل واتلا اذه نم ك شيف مرارقاب سيسملا انعدي لو فيكف 5 هبحاص

 لدرلا ةيحردق نايا مكلناك نأل مككشنل مهل لاق هنا اومعز لب دسافلا

 نا امئاذا وكشا لو متنم ١ نأل اندروا ام انحوي ليجنا يف لاقو لبكلل ناوقتل

 لحعلا َة هب ع ال رد كناأ فاللؤخ وه يذلا قب ردصتلا صوصنلا 5 نيف ١

 يتلا لع اذالا لعقيس ىف اذلعاا نم نحوي ليجنا ف اندروا لاقو حاصلا

 مكلادي ام اولوقف ال ماوه مكبولقيفأ كانااس هب نايالا اذه نمفانا لمفا

 تددرت الل ةو.نااىعدي نملوقلا اذهت معمولف انآأم 5 * د# وا لاق 3#

 . بذكلا اذه عرتخا الو طق حيسملا اهلاق ام هللاوو باذك هناب نيقبلا يف

 لصفلا ف قم رارقا هلك بملاو مهاثماو انحويو ىد ةلفسأا كلوا الا

 ازبانع اوزوت امامنا هباوصاالو هل لاقحيبسملا نا اندروا امك زوك ذلا

 الف كلذ نع اوزجمي مل ناما مه ناكول هناو كشلاب مهيلع دهشف, مهكشا

 فالي

 نودحأ ا 9

 (ين - لصفلا )

 عازنلا عقاري و ناعزاتملا_بوصي

 عازإلا دوعيبوا كارتشالا عفرب اعنبب

 نافلتلا كلذ لاثم نيفرطلادحا ىلا

 ىلع/ناذراوتي اميل مالكلا ةلئسم يف

 يذلا نافب تابثالاو يفنلاب دجاو,ىنعم
 مالكلا "نازلي .دارا قولفموه لاف

 ناسالا::يف .تاوصالاو فورا وه

 تاق ةباتكلا يف تاككأاو موقرلاو

 قوافي سبل لاق يذلاو قواذم اذهو
 دارا امناو موقرلاو فورا هب دري ل

 يف عزانتلاب دراوتي لذ رخآ تعم
 يف كلذكو دحاو ىنعم ىلع قلحلا

 ةيؤرلا لاق يفانلا ناف ةيؤرلا هلم

 نفتز وحال ىعين يزل از زياطش نولاصتا
 ةيورلا لاق تيتملاوىلاعت يرايلاقح

 هقلعت زوحيو صوصخت ملع وا كاردا

 تابثالاويفنلا دراوتي ل ىلاعت ي رابلاب
 مالكلا عجر اذا الا دحاو ىنعم ىلع

 ناقنئيف" ةيذزلا ةقيقح تابثا ىلا

 اين .نالكتي مغ يف اهرباهنا ىلع ًالوا
 مالكلا, هدم ف كالذك و انابثاو

 ع مالكلا ةيه ام تايثا, ىلا ناعجرب
 نا نكي الاو اباماو يف نايكتب

 نس! وبا ناص دقو ناتيضقلا قدصإ

 يف رظان بيهتجم لك ناب ىلا يربسلا
 فاك ام ىئدداهنال بيصم لودالا

 روظنااو رظنلا ديد 1 يف ةغلاملا نم

 لاران[ةاوز ايفثر انعتما ناك ناو هبف

 اذي.ه رك ذ اناو هجو نمي باصا هنا

 اهاو قرغلا .:ىم نييمالسالا يف

 تررقن .دقف ,ةلملا نع نوهياملا

 مرنك ىلع عاجالاو .صوصنلا

 ىغنقي مبهذم قا.سناكو مئاطخو

 ق١ المال لع ليجمع رظان لك بي ودت



 نيب ئفنا نيب فيك( ىلا لوسر 0
 برفف نلا ثردح .انآو :سانلا

 مهللا لافو يردص هدب هللا لوسر
 نككش امه هناسا تبثو هبلف دها

 مث نينثا نيب ءاضق يف كلذ دعب
 بيوصت ,يف لوصالا "لها فلتخا

 ةماعف عورفلاو لوصالا ف نيد.متولا

 يف رظانلا نا ىلع لومالا لها
 ةيلقعلا ماكحالاو ةلوصالا لئاسملا

 نيكي: نإ بع ةيللقلا ةدعبل
 دحاو اهيف بيصملان ةباصالا نيعت

 نافا:ذملا فلتي .نا زوجي الو هنيعب
 فالتخالا ةقيقح يلقع 32 يف

 لباقللا طرش ىلع تابثالاو ىنيلاب

 هتبثي ام اهدحا .ىنب ثحب روكذملا
 يف هنشي يذلا هحولا نو هنيعب رخالا

 امتاقي  ناوالا .هعشي يذلا تقولأ
 لطابلاو + قجلاو, بذكلاو ”قيصلا
 لها نيب ”فالتخالا 0154 ءاولغ

 لها نيب وا مالسالا يف لوصالا
 مالسالا نع ةجراملا لحنلاو للملا

 دراوت للمتي ال هيف فلتخلا ناف '
 ؟ليداو تاوولاو تيكباؤ تاتا

 لوق لث» وهو ةدحاو ةلاح يف هيلع

 يف رادلا هذه يف ديز نيربخلا دحا
 يفدي ز سبل يناثلا لوفو ةءاسلا هذه

 نت اناف ةعاملا هذه يف رادلا هذه

 يلا داو قداص ننريخلا دحا نا اًعظَق

 ]1 م هكا ةفعزوملا نال لدا

 ديز نوكيف اع. هين نيتلاحلا عاتحا
 يرسل رادلا ين. نوكي.الو رادلا يف
 نوكب و ةلثسم يف نافلتخلا فلي دق

 لباقث' طرنشو اكرشم فالتخالا لمت
 كرا نكي ذئنيخل ادفاف نيتيضقلا
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 ليحانالا قافثا اهيناثو قدصلا لها ةمالع ال نيباذكل ةمالع هذه لطاب

 بلك 3 تقفلا مم م ثااثلا يف موقيو لاق هنا لع اندر 3 5 ةروك ذملا

 نفد هناف ةئاثلا ةلبالا ين.الا ماق الو يحي لهنا ىلع

 لخدت ال 7 معتسا لون ]هنا اوركذ منا كادسدنو تييبملا هليل لوخد

 ارامل ةساف ةيذكر هذهورمتا لبق دحألا لل 0 اهناو تبسلا ةليل ءملع

 رم اويهفوبلا ىتهرازخا فو ةثلاث ةيذكو ابلغم نم هل ىثاحو جيبسلا ىلا

 اذهنع يفت هل لاق ةرطاب.ناوكالذل / ا :ز> اونز> مهماو لوقلا اذهب

 هدارع ارجعي 3 مهما اقولو نءقرام رابخاو ٠ «يش هنم كبصي الو يدينماي

 -|إؤ بذاكت اذهو مالكلا ادب

 مهناو ليحانالا هذه اوعضو نءذلا نم بذكلا مظعان ع حالف نإؤموصعم

 م عكف نيقداض خرم معي نأ زوال ش

 مباسلابابلا فو. لضف ل قيفوتلا ىلاعتدنلابو مهيف ريخ ال اقاسف اوناك

 ةدح ردق لع ناما ركل ناك نا) هذيءالتل لاق ميسملا نا ىتم ىليحنا نم ريشع

 هلبقو( «يبذ مكبلع ئضاعتإ الو لحروف اذه نع لخرا لبحلل ناوقتل لدرألا

 از يدل ناو نج هب لجر ءاربا:نع اوزهت هذيمالت نا هب الصتم

 رسشع يداها بابلا يفو ؟كشنل ىلاق هئارب .نعنحن انزدع ل هل اولاق هذيمالن

 نيف اهتقو اة تكسيف ءاوضخ نت ةرهت لع اعد جس. سملا ناىتم ليجنا ن

 نول. فن ل اوكشت لو مح 1 نا مكل.لوقا:نيما ) عسا مل لاقف ذيمالتلا

 جرا يف ماو مخل لبمل نايا 0 لا ىف اذه

 هذيمالتل لاق ميدل نا انحوي ليجنا نم رشع يداحلا بابلا ينو ؛ رك

 ( اهتم رظعا لعفيسو انا اهاعفا ينلا ل ,ءافالا لعغيس يب نما نم)

 بزكلا نه ماوط ثالث .ل وصلا هذهُيف هنع هللا ىضر ةدمم وبا لاق 96

 نع مولا ىلا مدعب ءايقشالا *الؤه مث نورو 70 .هالتااولخت ال ةيظع

 ناو.

 ناف ثا 1 م ىلا لييسالو نيتمأوم ريغ وا مسيسملاب نيمأوم اونوكتت نا

 ١ | راهجن 2 وصفقلا هذه ف 4 مدعو أمف 4 بألا لنذأك؟ دف نكبموِم اوناك

 لع فيكف ةقرو هلرَعأت ناردف طق 22 ممم امو بذكلا نم هل ىشاحو
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 للا
0 1 
 اللا ان مع / ىلاءت هللا نال ممءامسا يردن الو م2 لجو زع هللا نيدل

 نتسسلا نحوي و يطرمشلا ىت»و باذكلا ةزطاب ناب مطقنو نقوو 5

 لهاجلا' للؤتو وافل افؤلوأ قداقلا رسام 1 »اد

 ترغكو+| يف هللا لاق ىتلا ةفئاطلا نم نه'طق اوناك اه

 | يفو 96 -لضف #“ .قبفوتلا ىلاعت هلأ و+ ةفئاط

 ) وامل ا#

 10 034 تادعلا لهو ءالثر , لوخد نم هلعقب

 كل نإ راو

 للا هل يغداي أعلم هدن.مالت تقوا كيد نم وا م اع او

 مباتقو مئالعو اياها

 يعي دال ذه

 لاق ميما نا ) ىت# هل لان

 0ث 0 للام يف ناسنالا نبا ليم هذيمالتل

 لبنا
 يدي ف 4

 عع 0 رطاب هن القت ثااثأا ىف هءايقو هل

 0 عباسلابابلا ينو ) *يذ هنم كييصل

 0 هاثاأ تأ ايلا لوا يفو اديدغ 7 2 كالذل اون هيف ىعل

 5 ةيراطالا قبارْناا) ميغا لاق محتمل نا شفراه

 هدارم اوعي 1 مجماو | كاااخلا و لا 5 مودي ل 2 اذاؤ هنولتة ف نييمدالا

 رق ينو مالكلا اذهب
 ىلا لود :ه انا ( ادن ردع ئثالل

 لاق يسم نا اقول .ليحنا نم نماثلا بابلا رخل

 ءالكندلا هباشباالم املك 36 ماش

 هنودإ و هب نؤزمسي نمانحالا :ىلا هب نوري و. .نآنالا ب نبا نع

 اوه مف (ثاذثلا مولا ناي و. هزلتةي هأيا مدع دعبو هيف نوقصبب و

 هوب غن ال 11 مثدنع اذه ناكو قل مهيأ | يتلا أم اهنع

 ماوط ىه تابذت يَدطل لوصفلاهذه يف هنع هللا ينذر د دم وبالاق 9«

 مهريخا عيس'ا نا ىلع اندروا ام ةروكذملا ليجانالا قافلا اهادحا بذكلا

 ىلع هءياصأ 2 ذ دنع ةقفتم ةعبرالا ليجانالا ميلر لتقي هنأ هسفن نع

 هنمط هنا اهضعب يف نا الالام! لقب مو هنا فتح ةبشملا ىلع تام هنا

 تاثا اذهىفو ءامو مدةخعألا نم جرش 4..:ج يف 2 طرتشلا دحا هتوم دعب

 مهفافلاو لقي هنأب مربخا هنا. ىلع اندروا امك مهفافلال عسا ىلع بذكلا

 00 م لأ تالا نا ّث ىثاحو انين هءوس هذهو 0 م هنا ىلع مياك

 عئافولاب ةظاحالاو اهدودرءواموعطمو

 ةثداحيف درو ماع وذ امو ايف ةصاخلا

 لكلا 3 - ضصاخ وه امو ةصاخ

 بدنلاوبجاولا نيب قرفلا م ةكح
 يلي ءاوجا ماو ليطاو ةحابأإلاو
 الو هر>ولا هله نم هحو هنع لش

 مقاوه ة ةفرع م بادب ناب 'هل2 طلاتخم

 فالس نم نيعباتلاو ةباحدلا عابجا

 ّق هدابتحا عي ا نيحلادعلا

 عضاوم ىلا يدهتلا م عاجالا ةفلاغت

 نه ايف درتلاو رظنلا ةيفكو ةيئالا

 لكما قلم ال1 مالو ارسال
 هبشو | هيلعكملا 0 ه2 ل

 هذبف هب ملا قع“ نظلا ىلع باد

 ىقكامز اتقان م انبرال 15514 ردن

 عارثالا بحداو ع دهجلا نوكب

 لكف الاو يماعلا قى يف ديلقثلاو

 داعداو: سايق ىلا دنس مل 9

 اولاق نلمح* لس رءوبف انزك ذااه لك

 الصح اؤاف

 ىدا يذلا كلا نوكي و: دا ملال
 الامل ذل

 اذ 5

 بجوو عرشلا يف امئاس هداهتحا هيلا

 هاوتفب ذخالاو هدلقل  يماعلا ىلع

 ىلَد ٍيبلا نعربللا ضافتما دقو

 ىلا" داهم ثعب الهنا ]هو هيلء هللا

 لاق محم مي ذاعم اي لاق .ندنتلا
 لاق :دسجت ل ناف لاق هللا باك
 د مل ناف لاق هللا لوعر ةندف

 - يلد ىبنلا لاق .ىاز ديتحا لاق

 لودر قِفو يذلا دجلا ملسو هلع

 ريمأ نع ىور دقو هاضري امل هلوسر

 هيلع "لاا يلا: نب نط ثونفاوألا

 ىلص هللالوسز ينعي لاق هنا مالسلا

 تلف نسيلا ىلا ضاق دو اعدم |



 عئاقولاو ةيهاذتم تناكءاذا لوصيلاو

 ليات الب ىاد دال امة فاعف ريغ
 قانقفا أن
 نوكب ىتحرابتءالا بجاو سايقلاو
 زوي ال مت داهتجا ةثداح لك ددصي

 اجراخ السرم داهتجالا نوكي نا
 لّسرملا سايقلا ناف عرشلا طبض نع

 ددتسم ريغ نءكح تابثاو رخ ! عرش

 ماكح 0 وه عراشلاو رخا عضو

 ال نا بوتجلا, لع ضن
 طئاربشو ناكرالا هذه .نع هدابتحا

 نواه دس قرعة مخ داهتالا

 برعلا :تاغل مهف هنكمي ثيحي ةغللا

 ةزاعتسملاو ةيعضولا ظافلالا نيب زييعااو

 قلطملاو ص اخلاو ءاءلاورهاظلاو صنلاو

 ىولو لدفملاو لمجملاو ديقملاو

 ىلع لدبامو مالكلا موهفمو باطخلا

 نعمتلاب لدي امو ةقباطملاب همورغم
 ةفرعملا هذه ناف عابتتسالاب لدي امو

 م نمو ءيثلا لمح اب يناةئالك
 1 ىلإ لصي مل ةادالإو .ةلالا حي
 اصوصخ نارقلا ريسفت ةفرعمم ةعنصلا
 كر» درو ١و. ماكحالاب قلعتي ام

 ىار امو تايالا يلاعم يفبرابخالا

 اوكنس فيك, نيزبشعملاب ةباعيصلا نم

 ايجيوايب ن. اومهف ىنعم ياو اهجانم
 ىتلا تايالا رئاس ريسفت اولهج واو

 مل لبق صصقلاو .ظعاوملابإ قلعتل
 نه ناف داهتحالا يف كالذ  هرضي

 كلت يردي ال نأك نم ةباحصلا

 نارقلا ميج دعب ملعتي الو ظعاوملا

 ةفرعم ع ناي لها

 ةطاحالاو اهديناساو اهنوثع رابخالا

 امجاقثو افودع ةاورلاو ةلقنلا لاوحاب

 داتخالا يلا را ا املبق

 ف اودعي

 نم ناكو

 كم

 الا:نومر الو ايش نوللحي ال ةط4لا هذه نيلوملا ذيمالتلاو ةرطاب نا

 لبق انركذ يذلا هلوة يف بذك دقف اذهب ناك ن اف لجو لع هللا نم يحوب

 لوقلا اذه ع ءايننا :ءالئورغ نال اي ركز نبي حي ىلا اهاهتبفاةوبن لكنا

 ليلتلاو يرشقلايف ركحلا ءادتبا هباوضإو ةرطال لمح دق هنا دارا هنا ماو

 اناره اع 9 ىلع بيف ىلاعت هللا نم يحو الب مهسفنا دنع نم

 أءابتا :ىلاعت هللا هلاج ايش اولل> ىتمو ميورختل اعابتا ىلاهت هللا همرح ايش

 ةالنكف . نألف مهب ممل

 ناملاهلا بورا

 ىراصلا مهنوعتت نيذلا ءالؤه نا لسم لك ملعب  دمموبا لاق *

 يطرشلا ىتمو ةرطايك مالسلا هيلع حينما نيب راوح اوناك مهنا نومتزيو

 وام ظقباو

 هلع محال ةيهالاب :نيرقم اما ىلاعت هللان نيس ه نين اذكك راو :ك لب

 يف ةيلاغإا قرف.رئاسو .ةيئابسلا ولغك هيف نيلاغ كاذل نيدقتعم مالسلا

 اوضاو باطخلا يبا ةيهالاب .ةياطملا 0ك هنع هللا يذر ىلع

 بضغلاو هللا نم ةنعالا مهيلع ةينطابلا رافكرئاسو جالملا ةيملاب جالملا

 ل 95 : 5

 نوب راو- فيلق نإ ركب ماسالا اذوب وبوقعي وانحوي و

 خردتملا عات ! نيد دابفإال دوهتلا عزت اك دوهيلا لبق نمنوسو دم اهاو

 يب ١ نب راتخلاو يريم ايس
 نب لعد راذللا لعو طايخلا اي ركز يبأو ينامحاا هللا دبع ىبأو ديبع
 يضون لع ةمل لالضإلاةقزإةبلاو:ةطنبارق قامت ارئاسو يدنا لضفلا
 نكي مل نم كلذ نم هللا ملسو فرع ثيح ىلا كلذ نف اولصوف هنع هللا

 نيذلا نويراوملا اماو .ةعيشلا ن

 ني هللا درع باضتناك ملالضاو مالسلا هيلع

 5 | 2 | ٌء ءا 8 5 0 ١ 3 ًُط ظ 5
 اود هلل ايو ككاواف مهيلع هللا, ين |

 نيد

 هنا احدا وعلل

 رم اولصح ةلذرلا .هباهصاو ننال 3 يت فو 0 نم ىلاعت هلل

 برص لعو فلاب يللا قاح ىلع الا ةيحالا ةطخ نهو ك0

 دخلاو لغسا ىلا هس ارو قوف ىلا هربدفةرطاب اما باصلاو طاسلاب رويظلا



 يرفلا غي للاهتهل اكيرش اما ةيب وبنرلا ةطخ ةتيلوتو تاوسلا حتا

 فااؤهنا كتقولا يف هل لاق ةفصلا هذه لجو زعهنود 118 ماو لياختلاو

 هللاوةنييهد الا تاضرم الايردي اللجو زع هللا تاضرعل هاج هلضراعم

 هلل الا ىحي ال ان“ يلؤنذا ىلوالا فقر دقل ةرخالا يف قدض ناك نئل
 5 ةلوش 5 ناو سانلا ءاضرالائردي ال هل ملاكم هللا ةأض رع الها ىلاعت

 لتر تش واف ينك حاف هلا 31 نا حاصي ال هتةض* هذه نم ذا دبالا

 حبسا لاق ام هللاوو ةنانا :اايف بذك 2)لوالاف باضاو قدص. ناكن ألو

 أمو لجو زع هللا 3 ذاك 2٠ امال ىلوالا يف هنغ اوك أ عش طف

 هب نيعللا لع قفانملا دهشي قح مالك هللاو ووف ١ يناثلا مالكلادل لاقدتا دعب

 ”لبق انرك دق اننا ثلاث بمع مث هبّضغو هللا طخ هيلعو هبجو هاش ةرطاب

 ةطخلاهذه يف ةرطاب عمكرشاحيسملانا نين يضخ نش دع" يناغل ا تايلاق أنا

 رفاكلا قراشاا ممامج يفو ا ذيل ريذع ىتاللا رئاس انه اها هدرفا يلا

 معيش لاق هناو ممم اهذخا [هرد نثالث ةوشرب دوهلا هيلع عقلا

 ناك ضرالايف ىوءالح [هوتاومشاانف 0 “5 1

 مالواجف اوةلتخان ا لاحلا نوكي ف يك يزعذ تئلاف (تاودشلا يف الالح

 اباركدلا ينال نوكتتشيك اجرام همن مو عع مل تبرم كال

 لخو ةمرخ فو لغش يف ةلفشلا ءالوف عه |هلها مقيندقل' نضزالا يفو
 نم مظعا فالخ ياو هللا نامت انلف اوُدَلَت نانو ال“"لق ناف اعد

 ناالا كلذع ةوذر اهرد نيثالث هذغاو دوويلا ىلا همالسا اذوب ليا

 اهلوياناردؤنمنا ئرمعلف:اءازأ هالؤ نادعب ةرلالا ةظخ نع هلزع ناك

 أّمح لاذرالا التو ه دنع ةلزأملا هذه تاذردقل ىردعاوا مع لزعلا لعرداقا هنا

 هللاو هللا لات ةناءغ البن اهتع نولزمي مث هفريخ ال'نمو قارسلا اهلي ذا

 ينذ لكتب قعصو ىلغلا تاودسا ترذو كرا د

 هللا انإس>و زيكب كالذ ناك اا نمادحلا ءالام رفك' عاج دنع حور

 نيوهعو دحا ند دارا هلا اما الا ثلاث ال لوقأا اذهولخ الو ليكولا منو

 ناكرالا تناكف داهتجالا ىلا اوعْرف
 ةثالث وا نتا مدنغ ةيداهتجالا
 اميلع“كِحواقا ةعجرا مدعي انو
 مهفافتاو مهعامجا ىفتقع دخالا

 ناك ا زوز 2 ذاب:> ١ مثان«ىلعير لاو

 بدات ا عاما هن داح يلع مهعانجا

 هيف حرصي ل ًاقلطم اعامحا ناك ارو

 عامج الافاعي نيوحولا ىلع وداهتجالاب
 كسعاأ ىلع مهعاجال ةيعرش ةخ

 نيذلا ةباعتلا نا لعن نحنو عابجالاب

 ىلع نوعمتمي ال نودشارلا ةمئالا م

 هيلع هللا ىلص ىنلا لاق دقو لالض

 ( ةلاللغلا ىلع يتما مقعنل ]كنو

 ىنخت صن نع اولخي ال عامجالا نكلو
 عطقلا ىلع انال هصتخا دق ىلج وا

 نوعمجي ال لوالا ردصلا نا ملعت

 اءاف فيقوتو 'تنث نعالا رعا ىلع

 سفن يف صنلا كلذ نوكي نا
 ريغنم اهكح ىلع اوقةفتا دق ةثداحلا

 نأ اماو ابكح هيلا دنك اه ناي

 ةبح عاججالا نا يف صنلا .نوكي
 دنتسم ةلمخاب وةعدب عابحالا ةنلاغتو

 ةلاخت ال لج وا فخ ضن عاجالا
 معالاد ثانثا' لآ“ يداوي الأز
 نسايقلاو '”داهنجتالا "دنتسمْؤ”ةلْسرملا
 صن ىلا دنتسماضياوهو عامجالا وه
 تعجرف داهتجالا زاوج يف صوصخم
 نينثا ىلا ةقيقن ةحا يف ةعبرالا لودالا

 هللا لوق وهو يح ىلا مجري اعرو

 نا ًائيقبو عطف لعن ةلخجاب و#ىلاعت
 تادابعلا في عئاقولاو ثداوملا

 دعلاو رصحلا لبقي ال امم تافرضتلاو

 لك يف دري مل هنا ضيا اعطق عنو
 ضبا كلذ روصفي الو صن ةثداح



 ىدفهلاب هلومر ىلءرا يذلا وهو
 ترظاندق موملايداحلا وشه لوسرلاو

 ملف :ةزوكذملا تامدقملا ىلع موقلا
 ١ وأ كيلا جايا مطوق نع اوطخشر

 1 َكِنَع ملعتت وأ كلئم اذه مىسا

 تاقوجايتحالا ِق موقلا تلهاس دق

 يف يلزدقي .نثياو هيلا جاتحما نيا

 تالوقمملا يف مس اذ امو تايملالا
 ينعي اعإو 4: يل ىعب ان ملعملا ذا :

 تو ملعلا با باب 5 ددس دقو ملعيل

 ىخر“ سلو ديلقتلاو ملتلا بأب

 ةريدب ريغ ىلع ابهذم دقتعي ناب لقاع
 8 4 ريغ ل 5 3 كامل ناو

 ا 5 رو "الف تايلست ! بق اوعو

 مهني رجت .اهف كوكحي ىتح نونمؤوي
 اممم اجرح مهنا يف اودحيال م

 عورفلا لها * ايل اول إو تيضف
 لئاملاو ةيعزشلا ءاكحالاا يف نوفل خلا
 داهتجالا 006 عا 5 ةيداهتجالا

 كتكريتأ| .ىلا دودت ةعب زا هناكراو

 سايقلاو عامحالاو ةدسلاو باتكلا

 ناكرالا “دن ذننج :.:ةيجض -ايقلب هاو
 اوقلتو ةباعصلا عاجل نم اهزاضحناو
 مهنه :زاوجو سايقلاو داهتجالا لصا
 زتاوتلاب ملعلا  ناف ضيا

 ن. ةيعرش ةثداحمط تعفو اذا مهنا

 داهتجالا ىلا أوعزف مارح وا لالح

 تزاف ىلاعت: هللا تاتكب اؤدقباو

 هب اوك ارهاظ انمإا هنعنق اودجو

 ناو هاضتقم ىلع ةثدالا كح اورجاو
 نافةئسلا ىلا اوعزف  (صن.هيف اودي مل

 هب. اوذخا ربخ كلذ يف. مط. يور

 ريما اودجي مل ناو هكح ىلع اولزنو

 لدح لو

 ا

 ظ
 ملل نآك او ةب أ ىلع ناكلا كلذ يف ىوقي نكي مل عسملا ناب مثرارقا ةيناثلا

 قولغم دبع  ةفص لب ءاشإ ام لعقي 1 تسيل هدد نارا لعل لقع

 اما لق يلو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل لاق ايش هرما نم كالي ال بدم
 دادجلا ةدالو ىلا هنو.سي مهمعيسلا نا ممرارقا ةثلاثلاو* للادنع تانآلا

 ةعراا الث ااث

 هل موف فالخ نم هيف ام اذه ينو هركني زق تلد و .
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 النوئيش دحا هيلع اوةَقح دقف مهلع كالذ ركني لو هوبا هناو

 ء قحلا ع * هنا |.ا

 هود ةقفص هذدصهو 4 مو هيلع رقاف تذكلاو لطابلا مع ةنا“اماو |

 نء.دلا يف سييباتو

 ىلع ميديا ىلاعت هللا قلطي لامع لوصفلا هذه فو اك دمم وبا لاق 9#

 لوةءايفذتنب لهاو هنو يف الا هةمرح يلا مدع هلت تأ نم هليدبت

 لاق!امت ةيفااؤاوقلا نا عك نأك اها مئقع زوو الة هلا لافظالا

 اوردقت مل ىتاا ةنوعرلا اوكرتلو هيف هتىكو هقدصب نايعلا دهش امو هسفن يف

 امعةدايعلا لعمتردق الو ولقب اممهنودقتمت ٠١ نآيب ىلع( ١)ماءفلا.ذنم

 لبق ال هنم باب كل 5 دلو اب هوجو نم آه ممر اكو مكتسلاب

 ا« لصف د لالضلا فره هلاأنا ذوعنو هب مكل

 م نكف تنوعا اقم ًاربا كيلا ) ةرطابل. لاق يلا نا ىت» لدتا نم

 نضرالا ىلع هتالحا ام لكو تاوهسلا يف امر نوكي ضرالا يس هتمرح
 لاق يسال نا:رطسا ةعبراب مالكلا اذه دعو ( تاو.سلا ين الالح نوكب

 كاف ينضراعت الو فلاذع اي ينعبتا )روكذملا مالكلاب الصتم هسفن ةرطابل
 6 نايم دلال ةاضرم ردت افلو هللا اقر م الها
 ضعبك نتنءو لبلق هناو هتلق لع لصفلا اذه يف 26 دمحوبا لاق 9«

 لذا ةزاغاإ ىلا تيران ارغااقحيا نا ظع اناث وان ميك ذ ءزكد | هيييشإلام

 هانم لاَعَي هللا ريغل زوج ال ىتأا ةيهالا ةطخ هالوو تاومسلا حتا

 لكو تاو. يف امارخ ناكضرالا ف ههرحاه لك نا نه هل كيرشال

 هيلا هتكارب 7 هنا ةناثلاو تاومساا قف الذا ناك نضراالا ف هالح. أم

 نيد نمد بأ اناا قو

 كس يي يي يي || ل يي يي يي بي يي بي يب إب | |إبيييإإإسسيييإا-ب-بب-بإب ب بي2بابباااليي(.,|: جيمس ساس

 جاف فلاوملا دهع نم )١(



 فكم

 هل ناك هنا ىلع ةعبرالا ليجانالا قاغتا لوا ىلاعت هللا «اش
 قوس لاجر ةعب را مو م ئاهشأن ةوحالا ع تاوخاو ةوحاو سانلا نم

 لط اًدلاو هل ناب هما رارقا لع الا كلذ يف لوعي الو تاوخالا

 4 انتا دفهما امأف راجيلا وا دادحلا سوي وهو

 فورعم دلاو

 أعم 4

 ىراضتلاروممحو دوهلان

 نم ةفياط الا نهدالوا ءاسنلا دلت م هتدلوو ءاسنلا لمح هب تلمح اهنالغ

 ةولا يف !هجترف نم لخد نككو هب لت |

 مالساا اهيلع هما لوقت فيك فرعن نا انيلع 8 نكلو بازوملا يف املاك

 ندَح 2 اياد تلاقىراضتلا

 ةغالا يف ىم#ل مالا جوز نا اولاق ناف هدلاوو هوبا هنا دادحلا وا راألا نع

 لبجانالاتقفتا نيذلا ءالؤوهيف لمملافيك كلذك اذه نا كبهاناق ابا

 طق دجو امو دادحلاوا رالا فسوي دالوا مث ماو هتاوخاو هتوذا مهنا ىلع
 نا: او واوهيانا الا اذاعي جبل مالا ريغ نع بن رلادلو نإ ةياربعأا ةغالا يف

 نارطمنايلب ع جنم مع ءامدق نم ةفئاط اذه لاق دقف راحضلا نس مدلو ميزع

 هلال نوكي نا ةرغكلا ءال ءالؤه لوقي ام ىلاعت هللا أ 7 نو ةلطيلط

 لوقعا انتو تخاوا تاواسيبروا ةلاخ ن ؛اوا ةلا وا لاخوا ما دوبعم

 اولوقي نا نك سيلو هما جورؤو 5 ر ىلاعت هلل نا نه ايف اذه لخدي ا

 داق انحوي نال. نيدلاو ناءالا يف هتوخا مهنا ليجانالا بابك دارا اهنا
 لاقو نيتقيط ميلك هذيمالتو هتوخا هعمو لاقو كلذ ف لاكشالا مفر
 انقدصا# ىراصتلا ا:دهاش انا الول هللاتوهب نونمؤي ال اوناك هتوخا نا اضيا

 نكلو قا اذه نم“

 نا اللا هزي الو هوس الو ةرمص حا "ات ال هناا كا نارا

 حد امو هرذشب بعلي ند نا

 نم.كوابت

 ءاضيبلا مالسالا ةلل اناده يذلا هبا ال اق لالضلاو ىدهلا قلاَذ هيده

 هاقلت ىد اناده 8 لعن اناضيالنا لقعلا هرفاثإ ان لكن 5 ةواس | هوش ضاولا

 اضن ارغكلا للخ نم نيجا: قألا بهذمو قحلا ةل2ثو قحلا هلم ىلع

 اوفلا نيذلا نا يف 3 و نايب اندروا ام لك يفو ءاطخلا بهاذمو لالضلا

 ةماطلاو نءدلاب نيبعالتم هدلضا نع نو ؤهسم نس رايع اوناك لحانالا

 يد قدصي هلقس حس

 كلب زيكلاو زيه هلاو ل طانلاو قا
 ركذب مث الطابو اق ملاعلا يف نا
 ةمالعو. ةدحولا ع قحلا ةءالعنا
 عم ةدحولا ناو ةراكلا] يف! طانلا

 عهييلغتلاو يأرلا 5 ةراكلاو ياغتلا

 مع يارلاو ماغالا عم ةعاتاو ةعابجلا
 لعجو مئاسؤر غم شنو ةفاتخملا قرفلا

 نم اهنب هباشتلاو لطابيلاو قحلا

 داضتلا هجو نهاهنب زءاتلاو هجو

 دحا يع تترتلاو . نينراظلا يف

 مكتبا
 5 ةرازيملا 3 اعوالخألا

 ونلا !يزمش اهيايكوتو' :ةذ|بشلا'ةلك نم
 امث لاف ءاتتسالاو ىنلاوا تايثالاو

 وه امو لدطاب ىنتلا قحتسم ىه

 كلذب نزوو ىق> تابثالا قمتم
 رئآا-وتذكلاو قدضلاورشلاو ريما

 ع 4 نز# اَناَو رك نيفر طلا

 1 اغاو لاق *« هيف

 يف عجر؛ نا انعاكو 'كاكامدالا

 25 او ملعملا تانثاىلا ةلكو ةلاق» لك

 ىتدامم ةوبدلاو ديحوتلا وه ديدوتلا

 ةوبنلا يث ةوبنلا ناو اديحوت 55

 كفار بهزلل :قوكل ىتح ايم ةلئابألاو

 نع ماؤعلا منه دقو همالك يهتنم وه

 نصاوملا كلاذكو مولعما يف ضو
 ند الا ةمدقتملا بتكلا ةعلاظم نع
 امك لكما لاطلا ةيفك عفو

 دمعتي لو لع لك يف لاجرلا ةجردو
 نا هلوق نع تايحلالا يف هباعصاب
 نولوقل متناو انا لاق *« دمع هللا انملا

 هيلا ىده ام يأ لوقعلا هلا انها

 مهنم دحاوا ليف ناف لفاع لك لقع
 وه له هناوىلاعت يرابلا يف لوقث ام

 ملال ما رداق ملاع ريثك ما دحاو هناو

 دمحدلا يملا نا ردقلا اذهب الا بي



 ين ركذو ثيدحلا باحضا ىلغرتاك
 جايةحالاتث اذاهنا ثلاغلا لصفلا

 ةقروم ند كد الفا قداص ملعم ىلا

 هنم ملعتلا 8 رفظلاو "لوا ملعملا

 ريغ نم ملعم لك نم ملينلااراجرما
 مايجب هقداص نيدو هضخ نايعت

 كوس هنكمي لنمو لوالا ىلا عوجر

 م قيفرلاف ق و3درو الا قيرطلا

 م ةعيشلا :طبرااك# ريض وهو قبر طلا

 نا:ةرف .سانلا: نا .عبارلا لصقلا يف
 يرابلا ةفرع» يف جاتحي تلاف ةقرف

 هشبعت بيو قداص الغي ىلا ىلاعت

 ةترثو هدام معلا م لوا هلم طاو

 ملعهربغو 6-0 نك قي لك يف تدخا

 قا ناةقباسإا تامدقالاب :نيبت دقو

 ناني علم 55 هك ايلا

 نا: نيت اذاو نيققحلا سار نوكي

 متواس رف ةيناثلا 0 عم لطابلا
 لاقنيلطبملا ءاسر:ؤنوكي نا بحي
 ىقاعاب قحلا انتقرعينلاةقي راطلا ةدلهو
 قحلا كلذ دعب فرعل م ةلمم ةفرعم

 نارود مزل.ال ىت>ةلدفم ةمرعم قحلاب

 انها اه قلاب: .ىنع .انمناو قئانملا
 لاقو هيلا جاتحلا قملاب و:حايتحالا
 مامالاب و مامالا انثرع جايئحالاب

 زاوحلاب مك جايتحالا ريداقم انفرع'

 بجاو يا بوجولا انفرع
 لاف تازئالا يف زاوجلا ريدافم انفع
 وذح كل ذكو ديحوتلا ىلا قب رطلاو

 ريرقل يف الودفركذ مث ةذقلاب ةذقلا
 يلع :اًرماكافاو. !دسيبع امآ هيهذم

 مازلاو "سك ١ فهزاك او تهاذملا

 نالطظبلا ىلع فالتخالاب لال دتساو

 لضخ مما ىحلا+ لس ئاقتالابأو

 هنو دوجولا

 و

 ١ هنادف يف لجر اهاقلا لدرخ ةبمب ءاهسلا توكلم هبشي لاق حيبسلا نا تم
 2 لولا عيمج ىلع ت كاع »عر لذاف اراك مي دارزلا قا

 اهيلا نكديو ٠ ءانملا ريظ اماصغا ف لزني ى

 ظ نكل مالكا اذه لوقي نا مالساا هياع حس ما ىئاح 6 دمع وبا لاق

 أني و لزرلا تام ااا 5 دقو ةحالفلاب هاايخبا ءاقناك هلاةيذلا لذالا

 | ن .يهنم اعيش ىلا نمانربخا الو طق ام ةديعبلا دالباا يف هفاراشإ

 | | لع هلل فيكف اللا يبن عقنال تامعاشملا هذه لتي اأط هيلع فقي 3

 لغجو هدالب ىلا / جد حب تملا نا روكذملا بابلارخ !يفو 36 لصفإل« لجو

 مولعلا هذه وأ ١ نءانهنولوةب اوأ اكو امم نورجل اياصوب مهتءامج يدواإ

 ١ نودعمو فسوي و بوقمإ هتوخاو ميرمماو دادحلان؛ا اذهاءاةردقلا هذهو

 ْ نركتشي اوناكو اذه توا نيا نم ان دنع مياك ءالؤه أما هتاوخاو اذوهيو

 ظ ميككشلا وأهدإبو هن يفالا هتهرح يبا مدع لشعوب مل لافف هيف

 || نه سماخلا بالا ينو ةريثك ٍتياهع مضوملا كلذ يف ملطي 55

 ظ در دفنا 2 4 بمعاو 7 مهن 00 تناكو لاق شقراف ليا

 ظ نمو قزاز يف لا ةكملا هذه اهو اذه تو نيا نه نولوقي و هتيصو نه

 كر نءاو دادملا نبا وه سإلا هيدي ىلعترهظ ىتاا برجاعالا هذه نيا

 ظ ناكو انه٠انبه نه هتاوخا سلا اذوعو نوءعتو بوقعيو فدويوخا

 | يفو هتريشع نيبو هنطويف الا ةدرح رغب يبن نوكي سيل )عوسإ مل لوقي
 ظ ىذرم ىلع هيدي عضو ن ١١ةي ١ كالانه ل مفي نا ىوقيناك سلو( هيب لها

 (تييلا مييسملا دلاول>د اإف)اقولل حنا نمنماثلا بابلا يفو م أرباف ىلولق

 هءاصرم لوق روسي هدعبو (ةءاودوبادنم بععي ناكق )لاق ريشي اذهدعبو
 هتوذاوةفا هيلا تلقا هنف مناسلا بابلا يفو(ةعماناو كوبا كباط)دقف هل

 هءادع٠و موحان رفق ىلا لزن اذه دعو اندوي ليجنا نم رشعنماتلا بابا يفو

 هبزو:هايال هتو>اناكو اندوب ليا نم ءأ سلا بارا يفو هذ.هالتو هتوخاو

 ظ نا ةءاط ةماط اهركذن .ءاوط ثالث لوضفلا هذه ين 6 دمعوبا لاف 9“
 اا

 ا



 و

 بيةش كايذكلا لم هيرسملا ةةلوتسالو دادنع خلامت هللا ذاع | ميوله دحا

 ىلاغت هللاب لاهج ىراضتلا كرا قحبدامسلا كع“بيذلاو: اهو ناتثثالا
 اذهيفو م هللا نم نوقحتس ام مبءيمج ىلعف لهاج قفل« ىت» يطرشلا ناو

 ةكلالملا ناب: مطقلا .مالسلا هيلع يسملا ىلا هوفاضا يذلا نودلملا لوقلا

 قاف رطيل اربح اف ىلا عآ هللا ف

 اًريثك ةمالسلا لع هللادمحنو هنيديف هدإة نه ةقامج ميظعويتءقمحالا اذه

 7 اي. عيسملل لاق نيب واروتلا ضعب نا روك ذملا بابلا يفو لصف

 ولا انزلا لسفاي ودوسلا لسناي ) تسلا ملللا ةذاقي ايانئاات نادي ونللنا

 ا سل ولان اك يبل الىخألا 54 ال مم كورت الو.ةياا

 فوجيف ناسنالا نبا نوكي كلذك لايا ثالثو مايا ةثالث توما نطي

 ( اهيلايلب مايا ةنالث ضرالا

 لصفلا اذه الا ميليجنا يف نكي ملول .هنع هللا يضر 26 دم وبا لاق 9“
 عج دق'هناف مهيد ميو مهوليجانا عج نالطب يف ىنكل هدخو نوعلملا

 رحل دوا مم م نسبا م لك نيفلاسلا ءاينالاو

 كالذب حسم رارقاو ةباب طق هيفلازم ا م هنا يت اهادجا نيتوظع

 رزالا ةرمه# ريل يفو ةيقخ تناكيرإفا دور 5 هئايا ناو ميز

 قف وا فلاخلا ىلع ةمح هب موقل ال اذسه لثمو هوعتتا نيذلا ليلقلا

 دبال تايالا مبهدا.و هو 3 نورءال مهنا ريؤض هلا ِف رسما لع بزكلا

 هلا حجل نَء معياكح ىربكلا ةياطاا وهو يفاغأا لصفلاو اهادحا ن م

 قبب كلذك املايان مايا ةيثالث تومحلا نط ب 5 هسفن نع لاق

 ايف ةليح ال ةعياش ةبذك هذهو اهيلايلب مايا ةثالث نويلا لفرع ينوه
 !ٍيف ساو ىف

 ةعبجلا موي نم س ع“ لا يتعد برق نفوردت | مهليجأنا م ميج ينو نوع منال

 يف قبب لف دحالا ةليأ ن نهر ك١ لبقربقلا نم ماقو تبسلا ةليل لوخد عم

 هذيهو طقفناث موي نم ريمي و اموي.و يرخا ضعبو ةلئا الاضرالا فوج

 ليجانالا باعبصسا بذكوا اهنم دبال حسيسملا هب ربخاايف اهب ءافخال ةبذك

 لينا نهرشع ثلاذلا بابلا يفو. 6 لضفإل هلاانبس>و بذكلا لها مثو

 * تالا  (ين-لصفلا)

 سيلوأماما مهل ناوفؤ ةتكبلا هذهب
 همالك ةصالخ دوعب امغاو ماها مهريغل

 ءدب ىلد ادوع هيف 0 ديدر: دعب

 قرط اطهر ىلا يملا وهي ىلا
 ىلا قمع ابا لتكمل أ لاند نو
 نه قفوملاو لفانلا ىلعباعم دافي ءلا
 قفوملاهللاولطابلا بئدجااو قتلا عبنا
 ةعبزالا لوألا ادينف * 7
 ةنمه اهبعك و>اهم«ةوغدلا, دعب ا ىتل
 ىرابلا 5 ةفرعم يف فلل لاق د+ اهعب 2

 فقرهأ كدوقل كلا اما نرلوق دج! لمت
 رظنلاو. لقفلا_درخت ..ىلاعت ,ىرابلا
 اماو لحم مياعت ىلا جايتحا ريغ 3

 © ةفرعملا ىلا. قيراط ال لوقي نا

 قداص عم مياعتب الا رظنلاو لقعلا

 هل سالف .لوالاب ىتفا نرءو لاق
 ىتمهناف هزظنو ةريغ لقع ىلع راكنالا
 ليلدو ميلعت راكنالاو رع دقت ركل
 هزاع للا جاتجي هيلع ركتاا نا ىلع

 ناسنالا نافنابرورمذ ناسقلاو لاذ

 اماف  الوق لاق وا ىوتغب فا اذا

 كللذكو هريغ نءواههفن نهلوقي نا

 نه هدقتعي ناءاماف ا دقع دقتعا اذا

 لوالا لصفلاوهاذه.هريغ نم وأ هسفن

 لقعلاو ينأرلا باعصأ ىلع 7
 تبث اذأ هنا يناثلا لصفلا يف ركذو

 ماه لك حياصوفا ملعم ىلا جايتحالا

 ملمع لي هيدا ما: قالطالا ىلع

 لك بصي, هنا لاق نهو.لاق.قداص

 م ماعم .ىلع ناكتالا هل غاس ام ملعم

 دهب اديإ كيا ملم لو رنا اذاو يعيدح

 لبشو ليف قذاص لوم ملعم ند



 طئاسلاك تالا نم ثابكرملا ىلا

 ماسدالا 0 تابك“ز ا ىلا ةدرجلا

 ةعيبطو ملاءلا يف نازو فرح لككلو

 ةيصاخلا كلت ثيحن نم ريث أتو اهصخي
 مولعلا تراص اذه هربوا

 تاككلا نم ةدافتسملا

 ةدافعملا ةيدغالا تراص وع

 نادبالل ءاذغ ةيقالعا عئابطلا نم
 ءاننغ ”نوكي: نا .ىلاطت هل ادق دقو
 هذه ىلعنف هنم هقلخ ام دودوم 17

 تاكل اوادعا رك ذىلا اوراص نازوا

 ةيم-تلا ناو تايألاو»
 مل اعلا ناو ةعيتم

 نيتداهشلا ىدحا يف تالك عبرا نم

 عبسو ةيناثلا ةداهشلا يف تامك ثالثو

 انثاو ةيناثلا يف تسو ىلوالا يف عطق

 لك يف كالذكو ةينانلا يفاف رح رشع
 ايم كلذ. جارختسا مهنكما ةيآأ
 الا هيف هتركف لقاعلا لمع ال
 هتلباق٠ نع افوخ كاذ نعزجمنو

 ةقي رط تناك تالباقملا هذهو هدضب

 اوعدو ابك اهيف اوفنص دق مهفالسا
 فرعي ناهز لكويف ماما ىلا سانلا

 ىلا :ىدتنمو مولعلا هده تانزاوم

 يسلاو عاضوالا هذه جيادم
 هذه اوكنت ةديادللا ةوعدلا باوا

 ءاذغ ةيعاخا لإ

 ند ةك رم

 جايصلا نب نسملا ربظا نوح. ةقيرطلا

 هتاك تامازلالا نع رصقو ةهئوعد

 عالقلاب نمو لاجرلاب ربظتساو

 يف تملا ةخلق ىلا هدوغط اود ناكو
 ةئاميراو نيناعو تالث ةنم نايعش

 هماما دالب ىلا رجاه نا دعب كلذو
 ةنانز ءانبال ةوعدلا ةينيك هنم قلتو

 نييعت ىلا ةوعد لواس خلا اعدو داعف

 سس

 فقر

 لق ىتخ برشإ الو لك أي ال ناك ىبيحي نا انبه لاق هناف بذكلا اما

 .2ناشفرام ليجنا َّن

 دحاو ضفانث اذهو يوارعضلا لسعلاو دارجلا همامط ناكاذه اي ركز نبا

 ناكئ.<«ناركذ هنافىراصنلا لوقفالخ اماو كش.الب ب ذك نب ربخلا

 نم نا كف الب و برنشلو لك 8 ناك ميسا ناو برش الو لك اال

 4ة:>رد مفرو هلأيا ل4 نانلا ع يهجر ملاو لاجل نع لجوز ل ميو]ما أ

 كلا الب 2 ند ل خضفا خف - مم برشلاو لك اللا نع هلعي ' 1

 برشإ و لك أي هناب هسفن لع ميسم فارتعا ينو ةثلث ةصقو اذنه ىلع

 ناف اذهنمرثكا سوخلا يفأ قف و هلالا لك 1 فكف هلا مثدنع وهو

 ك.بذك اذهو انلق برغي و لك ا,ناك يذلا وه هنم توسانلا نا اولاق

 نافنائيش وهف اعم اًتوسانو اتوهال م دنع حبسلاناكاذا هنال لاح لك ىلع

 نيئيشلا لمح رم نخخاولا «قشلا:لكاامناف ةذحو:ثونسانلا لكأي امنا ناك

 الاوعيملا قصت برشو ميسا فصت لكاا اذا اولوقف ر خال لك أبو

 ىلا متبسنو عبسلا ل كا ملوق يف 5 ةالليبلا هيللكتو لاخر ءزكل 3 دقف

 موقلاو هأك ال ه4هفضصن 5 ا امنا لكي ل 0358 ةري ٍ 2 ا

 دلولا لعيب ال ) لاق حبسملا نار وك ذل! بابلا يفو 4 لصف 3« ةلبخجاب لاذنا

 ) دلولا ريغ تالا ملعب ال و بالا ريغ

 هللانبا دنع يسملا نال ارح سمع اذه هنع هللا ىذر 4 دمت وبا لاق 6

 قلطياذكهو دوباو حسم دلاو وهمثرغك نع ىلأعت هللاو محتل فاللؤخ الب

 ميسا انب ردلاو هللا لاق لوقي انافدثلا رك د يتم ة:ةنماهلئاسر يف ةرطاب لذنلا

 نبالا:الا بالا لب ال هنا لاق حيسملا نا لاف انهاه مثاذكو اذك 5

 ىراصناا رئاموذ.مالتلا نا ةرورض تو دهف باللا الا نبالا ملي الو

 ىلاعت هللاب ءالهج مب 0 ةتلا 2 ثينألا نوفرعي الو هنااا ىلاهت هللا نلجأ ال

 70 ١ مقلوب ةقرعي و ىلاعت هللا لوح ن م نيالا 1

 هللاودبال ىتم لذنلا بذك 5و مالكلا اذه يف 00 1 مهفالخاو

 + لوالا بابلا يفو كالذ لجا نه نونجع هنا هيف

 000 را 7 2 1 ا رضا 200 ا ا نا ا ااا يح سد دح دعاس م 0 001 ال يي ببي بببحححيحيييييييي ببي يجي سجس سس يي سس سبب بسبب سى سا صال

ِ 



 اقفل

 ١ نكي ال وهو ءادعالا ةماالو هحالف ىجري ىص هب قطني الو هلوقي ن

 كقرشا ' نييهدالا ف داوي / هنأ تنثا لقمعلا ةلو>دم يكتب اللا ايكو

 لكفىحي اكو ةربكا| ءاعأع || توكل «يف ريغصلا قا 2 م ناك اًذاَو و ةيئىد نم

 نمزاكا وهف ةرورض ٠ 0 توكلم لحدي ن كه

 0 مدا يبن + نءاوم 03

 ىف يعدأا ةوايغلا هذه أمو 7 ذه امو نيوطا اذه اى نماوم قط

 امو ةنوعرلا هذه ند امش طق ميسا لاق 8 هللاو 5 ضقا ندا اذه 5و نيدلا

 نا ا 0 تدحوف ئخ

 نم رغصاو لذرا ئ ناو ى ن 4 لاضفا

 ةحاقولا ةياغ يف اوناك دقاو هللا ةنعل مهيلع هاوارظنو ىتم باذكلا الا اهاق

 6 لصف ا« نءدلاب فاهؤتسالاو

 ( محي ىلا اهاهتنم ناف ةوبنو باتك لك )

 ناتبذك هرغم لع لصفلا اذه يفو هنع هللا يذر 6# دمي وبا لاق 4

 لمس ىيحينا نم ليحنالا ينام مه يبن نم ربك ١ ىي نا ىلوق هلوق (هادحا

 ةرف ىحي ىلا اهاّتنم نأف ةويث لك نا انبه لاقو ال لاق تنا ىننا هل ليقف

 5 هللا ك ارابت يبننم ريكا وه ةرمو ايبنالا 0 1

 حلاله عنبر لك نا هيف هلوق ىرخالاو شحافلا بذكلاو طياختلا اد

 عبارلا بابلا ينو 96 ءاينالا ر 41 اذهه لع ورف "يش ةياهنلا دهب شيلو ىنيحي

 نولتقلس ءالعوءايبنا ركيلاش ةرعاب يفا )ره لاق عيسلا ناىت» ليما نمد

 ةنمو ”ايبنالا رخا ىبحي ناب لولا بذك دقف( نوباصتو مهنم

 مل لاق يس نا روك ذملا بالا فو

 ولالا يي
 هرذنافساوب ىلا ىلا 5 ناو 'اينا هدعب نآك لو هنأب نورغم ى ىراصالاو هيلا

 جيسملا بيذكت ىلع اول> دقف سيسكر فالا يف افول كالذ رك ذب اصيس هناب

 دا نار 1 ذا بابلا يفو 3 لصف د ةيأ افكءاذه ضع يفو هلوق يف

 مكانا من م نون وه متاقف برشي الو لك أب الوهو ىبحي 1 ) مل لاق

 د بورش فاوخ اذه متأقف برساو لك أب هسفن ينعإ نايناللا نإ

 ) نيينذملاو نيحوتستلل قيدص ميلخ

 ىراصنلالوةل فالخو بذك لصفلا اذه يندع هللا ذر يدع وبا لاف د

 جودزملا ىننالا كي مالا ىلا

 يكولا وهو 00000 كلاب
 كيرحت  كالفالا تكرمت امو اولاق
 كلذك معئابطلاو لقلاو سفنلا
 مئارشلاب صاخشالاو لا 7 0
 5 لك يف يدؤلاو يبنلا كير

 ىلا ىشتني ى> ةميس ةعيس ىلع اًرئاد

 ةمايقلا نامز لخدي و ريخالا رودلا

 ناسلا لسمو ىيبلاكتلا مفترتو

 ةيكلفلا تاكرحلا هذه امناو عئارشلاو
 قنا لا خليل د لاا نشات

 ةجرد ىلا ابغولب 15و 115 لاح
 ةءارء ىلا اهوصوو هب اهداحتاو لقعلا

 لتف ىربكلا ةمايقلا وه كلذو العف
 تايكرملاورسضاخءلاو كالفالا نيكارت
 ىلا 614 ةنانكتو ب ايقلا قلبو

 ىوطتو ضرالا ريغ ضرالا لدبتو

 موقرملا باتككلل لجلا ىليك تاوما
 نعروخلا زيعيو قالا بساحيو هيف

 لصتيو

 تاي وز جو ىلكل | سفنلاب قا تاي زج
 تنو نق لاملا ناطيشلاب لطابلا

 نمو ا فر نكمل / ل انقككرملا

 وه هل ةياهن ال ١ ىلا نوكسلا تقو
 ةنمو ةغيرف نم ام اولاق مث لاوكلا

 عمم نزع عرشلا ماكحا نك و

 حارحو قالطو حاكتو ةبهو ٌةزاجاو

 ملال نم نازو هلوالا ةيدو صاصقو
 ف حلو ةدادع :ةلباقم يف "اودع
 ةيناخور ملاو 5 مح ةقباطم
 ةيقلخ ةينامدج عت ارش ملاوعلاو ةيرما

 قفوركلا "يف 57 رثلا“« كللنَكَو

 روصلا تاور تازو عت الكسااو

 ابهتادن ةدرفملا فورحلاو ماسجالاو



 معلا ب هو هنأ ىنه ردافو ملاع وبن

 معلا هب ماق هنا ىنعي ال ةردقلاو

 ليقف ةردقلاوراعلا ابفصو وا ةردقلاو

 ةلطعم ةقيقح تافصلا ةانث مهنا مهيف

 كالدَك ؟ اولا افصلا ميمح نع تاذلا

 الو يدقب . سبل هنا مدقلا يف لوقت

 تاي مدقلا لب ثدحم

 لوالا لقعلامالاب عدب !هترطفو هقلَخ

 عدبا هطسوتب ع لعنأاي ماثوه يذلا

 هيسنومأت ريغ وه يذلا يناتلا سفنلا

 ةفطنلا هتبسن اما لقعلا ىلا سفنلا

 رطل ىلا, ضيبلاو قلل ماع ىلا
 ىلاةجييتنلاو دلاولا ىلا ذلولا ةيسن اماو
 ركذلا ىلا ىتنالا ةبن امأو جتنملا

 تقاتشا الو اولاق جوزلا ىلا جوزلاو

 يلا تحاححا ّلّقملا لك ىلا ىفنلا
 ن0 ىلا ىزقلا ملت رع مح

 كا نزح 2 نك
 كررت متل كاللتالا اع تدج
 ين دحو نلفنلا ريبدتإ ةي نود ةكزح
 ةكرح تكرمواهدعبةطيسلا عئابطلا
 تكرناضياس فلا ريبدتي تاكا

 ناويللاو تابنلاو نداعملا نم تايكرملا
 ةيازإطلا سوفنلا تاصتاو ناسالاو

 ازرم“ .ناسنالا عون ناكو نادبالاب
 ايلا رتادرجوللا+ راس قع
 هملاع ناكوراونالا كلت ضْيفل صاحلا

 يولعلا اعلا يفو هلك ملاعلا ةلباقم يف

 ف نوكي نا بجو يك سفنو لقع

 هو 16 لعل 18
 هنوعسل و غلا لكل لماكلا صف مج

 3 سفنو يبنلاوهو قطءانلا

 هجوتلا صقانلا ل |ذطلاكحا ىجواشا

 ةيجوتملا ةفطنلا 4 لاكبا ىلا

0 

 اذهو ىلاعت هللا دنع دحأ ىلع دحال لضف ال ءاوسس ةرخالا يف مهلك ناميالا

 للك رجا نوكي .نا بحول اذه ناك ولو ةرورضلاب لاعتو بذك هنا ماع

 اا اورو اربد دعا لو ذل ع لم را

 مهلا نا ىلع قفتم مياكف نجما ع لدي الو اذ لودي دحا مهنم

 لها نم قداص لجروا هئايبنا نم يبن بذكي نا نم هلل ىثاح و بذك

 ؟1 هنا ل لوف ناي 0 ا

 0 كيدب نيب 5 2 أناو 4ف لق ىزلا

 ىف هلوق |هدجا, نيم_ضوم يف بذك لصفلا اذه يف ا دمم وبا لاق

 سانلا نم ىبحي ريغو ىبيولخي ال هنال لاح اذهو يبن نم ا ع

 ةطلباخ لات مسق ىلا ليس الو هيلا يحوي ملوا هيلا ىجوا 0 نا نم

 نا الا سانلا 5 ئأ ا ويبحو نكت الو ىن وهف هيلا ىجوا نك

 وهو ىل نم

 هذيف هيلا _حوي مل ناك نأو مهعاجاب هللا لوسربىبحيو ايبن الوسر نوكي

 هللا يحوي ال نم نوكي نا نوجي الو : :نرمملاو رفاكلا ايف يوتسي ةلزأ*
 رثكا نك ناجيفكفو ىلا ىجولاب لجو زع هللا هصاختسا قزم لم هلا

 يكلم ثععاب اناو هيف لبق يذلا وه ىبحي نرا هلوق ةناثلا ةبذكلاو هنم

 هنال ثنو تزك , طنيكور كلم لوقا اذه ىلع ىحي نال كيدي نيب

 سلو لدقبنإ ىلإ شاع ةأرءاو لجر نبا ناسنا
 اذبف ىمدنا ىبحي نإ لاق هنا اذه دبعب نكل لصفلا اذه يفو اككم نكي
 الفاف لهي كلوت ال ون بوكي نأ منا ًاشاحو لاح لك ىلع بذك لوقا

 هلاثما نيباذكلا و هن بذك يذلا وه لذنلا يطرشلا ىتم نا مصو

 نم دلوي مل مكل لوقا نوما) مهللاقحيسملانا روك ذأ ا .بابلا ينو *لصفإ#ا

 0 با ناك نم

 ىو كالملاةذص هذه

 نكلو دما بحي نم فرشا,دحا نييمد الا

 4م 5 وف ءاهبنلا

 نودع ةرو مهيف رهدلا ةبيصم؛اورت لصفلا اذه اولم أت 46 دم وبا لاق 3“

 ءادعالا



 و

 (ايدلا لها غيلبت ىلإ نكل اهيفاعاو ايندلا لع محال ل 1 يناذ ْ

 ذحاولكو 0 نياصفلا دض نالصفلا ناذه 6 د وبا لاق

 فلعل ترعب / هنأ دارا انا هنا ليق ناف ع 9 تلات 1 0

 ل وهافا هب ةنمؤملا سوفنلا فلنا ثعب ملهنا يف ا

 نع لاق ىلاعت هللا ءأش نا هدرون م وه اقول ليا نم م عسادلا بابا يف

 هل اودعيل ة 7 رماتتلا لع مهقي رط اولءجو ا هيدب نوب ثوبها 3

 هل الاق بوقعيو نحوي كلذ ىأر الف مالّشرب ىلا هوجوتا هولبقي ملف اه
 مماع قريو ءامدلا

 ثعبب مل حاورا هل متنا يذلا )لاقو مثرهتناو مهلا عجرف ساسيلا لعف اك
 رخ ١ نص> ىلا اوهجوت مث( اهتمالسا نكل سفنالا فاتل ناسنالا

 نعي مل هنا صو لاكشالا عفتراف >6 دمشوبا لاف 94

 ةنمؤمو هب ةرفاك سفن لك ىنع نكلو ضع نود سوفنلا ضعب اهتمالتا

 هولبقي ل نيذلا كاله ةياعصا كاين ذا ل لأق انا ترومعسي امك ال هب

 هيلع ميسا لوسرلا بذكي نا" هل ىئاحب و لوالا مالكلا تواكت رهلظف

 كلت اًويتك نيل "ةكزالا قاسفلا نم كنش الب بذكلا نكك مالشلا

 روم[ ثوءبه هنا لغ ل لج صن لضفلا اذهيف مث ةلدبملا ةفرحل 4

 لاش تاب لاعنللا اذه يف اوقدص اوناك نا قحلا لها لوقي اك ىن هنا

 لعاست لبق ن ,1لاق يلا ناهسفت روكذملا بالا يفو د4 لصف 9 دا

 (ىبلا رجال ثم ًافاكب هنافى

 ىلاعت هللاددع سانال لضافتال هنال لاعمو ضدك اذهو 6# دمي وبالاق 5

 الضا رخآ *يذإ ال لف ىلاعت هللا مهيطعي يتلا مثروجأب الا ةرخالا يف

 َّ 0 ملء لزاتف وغدت نا كهقفاويا انديس أي

 كك الب رخالاو 4م لضفا ةرورمغلاب 00 هريغ ردحا قوق هردا نأك نم

 اذه لضفلا يف هاوس كش الب اهف رخ ا رجا لثم هرجا ناك نمو هنود

 1 اذه ب 3 نالطب ناهربو .٠ صقل و ع ف أنا 4 ع :ءا ىت محا

 لها ناكل يبنلا رجا لم هل ايبن عبتا نم لك ناكولف سحلب ةرورسخ مهب
 0 د رس د صك ده نط ١ تطل ع تناك اسست ٠

 نيروتسملا ةعالا كعب مع ةعالل ءأ مةنلا

 هللا 5 متاقلاو يدهلا رهاظ 5

 5 ماما ىلع صن دعب ص مثدالوا و

 ماما ف رعيلو تامنءنأ مهب هذمو ماما
 نم كلذكو ةيلهاج ةعيم تام هنامز

 تا.«ماما ةعيب هقنع يف نكي ملو تام

 يف ةوعد مك 6 ةيلهاج ةعيم

 ناسل لكب ةديدج ةلاقمو نأءز لك

 اهدعب ركذنو ةئدقلا .مالاقم ركذنف
 لري 0 بحاص ةوعد

 بقللا اذه همز امناو#ةينطابلا باقل
 لكلو انطاب رهاظ لكل ناب مكمل

 ةريثك بالا ملو الي وات ليزا

 موق موق فنراسأ ىلع هذه ىوس
 ةطمارقلاو ةينطارلا نوععسي قارملايف
 ةدجملاوةيميلعتلا ناسا رخي وةك دزملاو

 انزيم انال ةيليعاسا ند نولوقي مو
 ادعو مسالا اذهب ةعيشلا قرف" نع
 دق ةيدقلا ةينطالا نا م صفشلا

 ةفسالفلا مالك ضعبب بمالك اوطاخ

 جاهنملا كلذ لع نك اوس

 لوقن ال انا ىلاعت يرايلا ِق اولاقف

 الوجلاع الو دوحو» ال الو دوجوم وه

 كلذ و .نحاع لو رذاق الو ]هاج

 يتقحلا تالا َناف تافصلاعيمح ىف

 سلا يضنةب

 هيلع انقلطا يتلا ةرجلا يف تادوجوملا

 تأبثالاب كلا نكمي لف هيبشت كلذو
 هلآ وه لب قاطملا ىئنلاو قلطملا

 م احلاو نيمّصأ "قلاخو نيلباقنملا

 ضيا اذه يف اولوقيو نيداضمملا نيب

 ال لاق هنا نفابلا ىلع نبأ دمع نع
 الو ملاع وه ليق نيملاعلل للا بهو
 زدانوغ ليف ني رداقلل ةردقلا بهو



 لاق نم مهنهو ةلاهجلاو ماهبالا ىلع

 | هيلع ةيقل ةتوم رهظا نكل تي مل هنا
 لوقلا اذهو لتقلاب دصقي ال ىتح

 !وبشيم ناك اًدمح نا اننء,تالالد

 الا ىلإ يق هبل هولا جو
 مفرو هيلع امئان ليعامما ناك يذلا

 ادعو هنيع حتف دقوهو هرصباف ٌءالملا

 شاع يخا شاعلاقو اعزفم يبا ىلا

 لولا دالوا .نا هدلاو لاق ىخا
 امواولاق ةرخالا يف مهلاح نوكي اذك

 بتكو هتوم يلع ذاهشالا يف ببسلا
 ىلع لج ايم دبعي لو هيلع رضحلا
 روصنملا ىلا مفر ال اذه نعو هتوم

 لاب ى از رفعج نبا ليعامما نا

 نذاب ءىربف ىعدف دعق» ىلع سم
 نا قواصلا ::ىلا روطتملا“ تعب هللا

 ةرصبلاب ى أر هن اوايحالا يف ليعامما
 ةلماع ةدابش هيلءو هلا ليلا دفنا

 .دمم ليعاسا دعب و اولاق * ةنيدملاب

 رود 3 كح عباسلا ليعابسا نيا

 ةمالاب .هئم ادتبا 5 هب ةعيسلا

 يف نوريسي اوناك نيذلا ني روتسملا

 اولاف اريج ةاعدلا نوربظب و دالبلا

 ىح ماع نهدف ضرال اولخت نلو

 نطاب اءاو فوشكم رهاظ اما رهاق
 زوجي ارهاظ مامالا ناك اذاف روثسم

 ناك اذاو ةروتس٠ هجم نوكي نا

 نوكي نا دب الف اروعسم مامالا
 امنا اولاقو نيب ْرِهاظ ةتاعؤو هنجح
 ماياك ةعبس ىلع مهءاكحارودت ةمئالا

 بكاوكلاو عبسلا تاوعسلاو عوبسالا

 ىلع مهماكحا رودن ءابقتلاو جيلا

 ةببشلاتعتؤ اذهنعو اولاقرشع ىنثا

 | ددعاوررق ثيح ةنيعطقلا ةيماعألل
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 د ما ةشئاع ن نع ضيا ةاقثلا و هاور اذكهو مكتعام : "تغ لاَقف
١ 

 لاقو سنا نع تناث هاور اك لو هيلع هللا ىلع يبنلا نع اهنع هللا ىذر

 مكتعاس هيلع موقت ىتح هرمع يفوتسي ال اذه ترا لاف مالسلا هيلع هنا

 فالخ الو هيفكش ال يذلا قحلا وه اذهو هل نيبطاخلا كتئاوا ةافو ىنعي

 دقو فيكف ديعمو ةداتق نم راخالا ظافلال فقثا يفانبلا اب نا ىف

 هنا ناهربلا هيلع ماق اذا .ةاورلا طلغ ركتن ال نّنو نينمؤملا ما هنقفاو

 ركتن املو .مولغن يف طاغلا دوجو مهيلع انركتا الو متانفنع اه مبتكرة لق

 2 تعلا بذكلا ىلامت 8 للا فقراصتلاو دوهلا 0 اودساب 1 ترا مهلع

 6 نم اولهم نا قراضتلا ىلع ركتو ىلاعت هللا دنع نم هنا نوعطقي و

 ضفان:ه ريخ لك اوي ناو ميد 4هنع نودخ 5 نزعل بذكلا 4ع

 96 لصف لي نالذحلا نم هللا ذوعنو اهنماب عب بذاكإ :ةللعف .لكذ

 لخدال

 نيب وهنباو ءرملا نيب قرفال تمدق امناو ىيىلاال ملصلا ضرالا لها نيب

 بابلايفو (هتصاخ لها ءرملا يداعي ناو اهتنتخو ةنكلا نيو اهماو ةن الا

 ضرالا يف يتلال تمدق امنا ).ذ لاق ميسا نا اقول ليجنا نم رشع يناثلا

 هماةىلا بصتنم كلذب اناو اهي ايف. شظمتلاو اهاعشا يل دارا اهاو اان

 نوكيف مهني قرفال نكلو ال ضرالا لها نيب ملصال تِتا يف نودظنا
 دلولا ىلع بالا ةثالث ىلع ناثاو نيا لع ةئاللث لا 5 نيقركفم ةسج

ةنكلاو ةنكلا ىلع ةنعملاو ةنالا ىلعمالاو مالا ىلع ةنالاو بالا لعدلولاو
 

 تح يناءاويسحمال ) مه لاق هسا نا هسفن بابلا اذه يو

 مسساتلا بابلا يفو ىرت 5 ناللصف نادهف ( ةنتحلا ىلع.

 نمرشاعلابابلا يفو (تمالال نكل سفنالا فلنا ثعبن مل )لاق ميسا |

 هظفح موينالك 0 ند ( لاق جيسملا نا انحوي لنا |[

 باطلا ن ن4 2 قيرط ن م ةئاثلا رابخالاو مما 2 2 ا اطخ

 يردي ال هنا ملسو هيلع هللا ىلد ينلا ن ع [هريغو هاو هنع هللا يضر

 ٍِق ىناذ_ه لثم دوهلاو ىراصتلا لاق ولو هللا اللا فها ةعاسلا مولا ىد

 هلعانا ركحاتساف

 يناف



 يا

 اذوهي يل 0 نم حيسملا 0 ىخ نوكي وأ ريح هيف ند اللو هأالا ةمدص

 قمحاب طق مع“ لوفقاخ املي هلالا نوكي نا ةيظع هذهف هريغ فرع ام
 ليس ىف 5 ل ( هلوق ةيئاثااو 0 اهدقتعي نو صصقلا هذه نه

 ةوددلا ناالهلا ىلا اوريضة>او نوب رماسأا قءادم اولخدت الو سانجالا

 ين ل ةفلات || قلقا يل الا غ تاعمل : هناو ) ليتارشا 20 لسا نم ةفلاتلا

 هلاك لول هنأ ماكر ارقاب هعفر كعب هواك ناب مثرعا امنا اذهو لي ارسا

 لو ةتلارخا دلب ىلا نيعاد اوك الو محم دذخا هقرأفي / ضراالا ف

1010 1 
 هذيمالتل لاقرسيسملا نا مثرارقابه سفن باب اذه يف والم لصفإل مثرا رق قا

 5-0 ال 2 مزايا رفع دم ا ا اط اذاو)

 رهاظ اظ ايدلا هنو ) ناسنالا نب 2 ١ينا ١ ىد ليثا رم

 21 يفو شقرام لينا ند عباسلا بالا يفو سانلامإ ا دعب

 ضع فوقولا ل وه ن همه ١ ( مش لاق ح كد ١نا اول كس لا نم عساتلا

 ) ةردعب 0 1 كامله وزر د توما نوفوذي ال م موق

 نيادم اوبعوتساد قف ةنالعرهظدق لوقا اذه 1 د6 دمع وبالاق

 لبق ةينالع ةردقلاب هعو>ر 3 هب مثدعو / 0 و اهريغو ليلا ارمدا ئب

 قف هلا فكف ىف ١ بذكي نإ 7 شاحو ذكري هارنع# ند لك توي نا

 لجان ايلا اد 501 نيذلا نايف لقاعم ناك قل ةنانك# هدحو ىلصفلا اذه

 هللالص ب نا د حيونت يف نافذ اولاق ناف ءوس موق نيب اذك/ الرا

 اذه نقع نإ راخغلا يب نه هنريم مالغ ىلا ذاق لاق ملسو هيلع

 تارعالا لوقي ناك ةلاو امصلا د> يف مالغأا كلذ تاقةءاتتلا كرداهرمت

 اذه نكس نا لوقيو مثرغصأ ىلا ريشلف ةعاساا مول ى هول 18 اذا

 كديعمو ةداتق 4ف طاغ لغفا اذه انف ةعامشال موه ى -- توملا 4 اب 1 هرم

 تا هارون ملا ىمم ن . هاهوت م لع تلا نع اب انخ لاله نبا

 هظفلب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لؤتسر هلاق 1 1 هم يفانيلا مسا نبا

 دحض يسسسلسساسسسساا 797977 يبي ب ا ثا ااا

 يبا نب ملا ةفيشلا ”تفائضا رئاسو

 ؛ ملاسو دعجلا

 :ببحو ةتخاف يلا نإ ةبوتو ذيك

 نب ةلسو ة هةهدنح يبا نب

 ل ديعوباو ينعجلا رب ,اجو نْسهءالاو .

 ةريغملاو يعيبساا قاما وباو ىلدحلا

 نب ةريبهو ةمتلعو يبعشلاو سوواطو

 روعالا ثراحلاو ىفرغلا ةبحو ميد

 مكملا نب ماشه موبتك" يفلو* نمو

 دبع نبا ساويو رود نب يلعو

 ناذاشا نب لضفلاو لاكشو نمحرلا

 دبع نب د#ثو 5 ١ نب نيسحلاو

 يتخيودلا ل مس وباو ةيقر نب نمحلاا

 نمو. يدنوارلا :ىحي نإ دنحاو

 *ئبموطلا رفعح بأ تري رخال

 ةيليعانسالاناانركؤ دن« ةيليعاممالا
 اننالا نعو 3 و.سوألا نع كناخم)

 نب لايعالسال ةمامالا تابثابت ةيدزرشع

 هيلع صوضخملاربك الا هننأ وهو رذعج
 قداصلا جوزي ملواولاق رمالا ّددب يف

 ءاسنلا « .ثره  ةدحاوب هما ىلع

 لور ةكلالكن ةياراج ؛يرتشا,الو

 0 ةيدكو_ ةيدخ داس, يف ؛هللا
 .نالزلا/ نك دوحاتمتاذ قس ديف
 5 نب اهف ذنبا ةلطن لاح قبلك
 هيلع نصنلا ةدئافامغاو 5 هنأ لاق

 ةصاخ هدالوا ىلا .هنم ةمامالا لاقننا

 اًميلع نوراه ىلا ىسو» صن 3

 ةايحلاحيف نوراه تام مث مالسلا
 ةمامالا لاقتنا ص نلاةدئاف اناو هيخا

 مجري ال. صنلا ناف هدالوا ىلا هنم
 صنيالو لاحم ادبلاب لوقلاو يرقبف
 دعب الا هدلو نذ دحاو ىلع مامالا

 زوخي الا نييعتلاو..هناب 1: نم عاهسلا



 قلذو هتروعب هلاالا رهظ يذلا وه

 ناك اولاف اذه نعو هنأدلب رماو هديب

 تاوم“ا قلخ لبق دوجو» وه
 كريب ىلع ةلظا انك لاق ضرالاو
 هكدا. تيسف؛ (يسف ١ شرعلا

 رودلا كلتو لالظلا كامتف ايوب سنن

 يو ةقيق> م لالظالا نع ةيرعلا

 ذيول لات اتا كلا

 ملاولا اذهيف تناك ءاوس اهنع لدفن

 انا لاق اذه نعو ملاعلا كلذ يفوا

 ىنعي ءوضلا نم ىيفلاك دا نم

 اهدحا نا الا نيرونلا نيب قرفال
 اذهودل لاق هب قح ال يفاثلاو قيسا

 ليما ةيريصنلاف ةكرش عون ىلع لدي
 ةيفاحالاو يملالا هزجلا ريرقت ىلا
 دونا روك نع رق ىلإ لدم

 دقو اهركذن ملر خا تافالتخا ملو
 الا قب امو ةيةالسالا قرفلا تي

 بادجسا مهدروا دقو ةينطابلا ةقرف

 أ تالاغلا" ماك يف؛ ئقئانمتلا
 نيف ةلخاو اماو قرفلا نع ةجراغ

 لكيتنثا نوفلاخي موف م ةلمجلاب و

 اوخ:صمو ةعيشلا لاجر ةقإ) نيعبسو

 دلآخ "وبا" ةيديزلا" نه ميبتك

 نويراهودوسالا نبا روصنمو ىطعساولا

 حارا نب عيكدو ىل اعلا ديعنم نب

 ىموه نبا هللا دبعو مدأ نب ىيو

 ن* نيكد نب لضفلاو مياص نب يلعو
 جرخو ةبرأب ةفينح وباو ةيدوراجلا
 جرخو مامالا عم قادلع, نا لب

 نب ديز؛يو ماوع نب دابع نب ميهاربا

 2 ميثهو دخغار نب العلاو نوراه

 نب مسمو بشوح نب ماوعلاو رمش

 ةيمامالا م مامالا يهاربا عم ,ليعم

 قو أهوطو !مولتربو سيفو هوخا انحويو يادي نبا بوةعيو هوخأ :

 نع راسن الو تاولجلا اهل تلطت ال ثاي الاو كلذ مايا هماتكتسا مث

 ىلع تافوالا ضءب ينردقي مل هنا نم ريثك اذه نم ليجانالا يفو ساناا

 مناي ا هنمساطنمل لاق هناو دوهيلا ةرضحب ةرمو سطالب ةرضب ةرم ةيآ

 اهئاذ اذكه ناك امو اثالث توحلا نطب يف قب ذاسنوي ةي ١ الا ةيآ نورت ال

 قيفوتلا ىلاعتهئلاب وهيف ريخال نمعلقنو ا تايرنكو ةبازتشم زاب[ نه

 نسمع ىتثاةسفنلا هيب ادا ليما نمرشاعلابابلا ينو 6 د

 تناو اهوفني ناةسملا حاورالا لع 5 0 7 أطعاو هذيمالت نم :ةفزج)

 ناي ردناو ةرطابب ىك-لا نوع ملوا مثاوامسا هذهو ضرع لك نم ازودإب

 يذلا اطوي ركش اللا اذويو ننامتكلانوطعشو ةوحا اذوه 1 بوقعيو يبلاحلا

 اوكلست ال ) ملل لاقو رشثع ىنثالا اله عوسي ثعبف كاذ دعب هيلع لد

 ىلا اوربذت>١ نكلو نيب رءاسأا نءادم يف اولخدت الو سانجالا ليبس يف
 هنا هلوق (هادحا ناتمأط لصفلا اذه ىفف ( ليئاا ىنب نم ةفلاتلا ناضاا

 ةسنلا حاورالا ىلع اناطاس مهلك مهئامساب ثامسو ريشع ىثثالا كئاوا يطعا

 لب اهجو لاكتنالل عدي لو اذوب مهيف ىعتو ضرع لك ند اًوربب ناو

 ممتزب هوبلصو هوذخا ىت> دوهلا كلذ دعب هيلع لد يذلا وه هناب حرص

 رو فيكف هلل مهنعل اوبذك دقو هب اًوزمتساو هوع 7 طايسا !اب هوب رضو

 ن*ضرع لك نم ءاربالاو نجلا ىلع ناطاسلا يعي و ىلاعت هللا برقي نا

 يف ان>وي لوق : اذه كلذ دعب رفكيو هيلع لدي يذلا وه هنا يردب

 ىلايدي ناك ام لك طخ ناك هناو اقراس ناك روكذملا اذوب نا هلبجنا

 1 ةلصا ثلث الب نيبجو دحا نم ةرورض دب الف هب بهذيو حيسملا

 هنطاب ثبخو اذوهي ةقرسس نه اذجوي هيلع علطا !٠ىلع لطاحسي سلا نوكي نا

 هلعجو ضاتلا نب وهننب ةطساو هلءجو تازوتملاو ثاي الا كالذ 5 هاطعاو

 دير تاوهعنلا .يف ًالامعو امرت لاحو مر> اه نوكيف لاحيو مري نا

 ه نسال و 0 دلاب ة هي روسو قست ال َن مدقتو رافكلاب عيقوتو ةصم

 ةفص



 فل

 نم عساتلا بابلا ينو 6 لصف 96 لالضلا ن هللاب ذوعتو اذهنم رثك ١
 ) ىته ليجنا

 ( ىتل كادي, اهسقواهيلا بهذت نا كيلا بغرا اناو تيفوت ىتنباذا هللاقو

 زنك قا ياوبلاوجياونلاب رصناو دئاقلا تيب لخد |[ هنا هي

 ةءاجلا ت>رخ الو هب ةءاملا

 مضوملا كاذ فارشا دحا هيلا لبقا ذا اذه لوقي عوسإ انيبف

 تازهتساف ةدفار !مكلو تمل ةيزاجلا ناف

 يف اهسفن ةصقلا 0 ا اذا م 5 اهدي ذخاو ايلغ لخد اهنع

 تفرشا دق هل لاق اهابا نا )اهيف لاق هنا الا اقول ليا نم عباس || بانلا

 الف تتام دق ةيراجلا ناب هريذ لوسر هيقلف هعم نضع 1 توما ىلع

 لخدي ل تييبلا اغلب الف ىرقف نماو فخت ال اهيبال لاق معسل ناو ( نعت
 ةءاملا تناكو ةيراجلا وباو بوقميو انحوي و ةرظابالا تنبلا يف هسفن مم

 ةفرعم هب !”وزحساف ةتيهتدنلو ةدق اراهاف اوكت ال مل لاقف مددلتو 0.

 تماَقو امحوز هع فرصناف

 لعف |

 وق ةيراحاي لاقو اهاءدو اهديب ذخاف اهتوع

 0 ادا الع ال نا |هرماو اهاوبا هاحو ايل ممطت نا رماو امو م

 204 6 ل ل
 هلا يف ينك ناك اهدحا ةمج يراصم لصفلا اذه يف اك دوا لاق 96

 لاقذا ارابج بذك هنا. ّيسملا نع مياكح اهوا بوذكم عوضوم لنا

 مم تدلل لا قة ناك نافةت.م م ةدقار ةيح 0 اغا ع / 8

 ا ل سيلو هلا فيكف ى ربا بذكي نا هلل ئغاحو هبه ال اةياب ثأي لف

 ايزل لاق 5 هلأ مما < صن يف نال ءاغالا نم م اهئوار أ يق ةيالا نا اروع

 نارك د ىته نا ةيناثلاونيلوةلادحا يف بذكلا نم دب الف كتبا اهحتف نها

 لوقي اًوولو | 3 هاعدو ا هريخا و اد مدق شو 99 ىلا ءاجا هأبا

 لوسرلا ناو دعب أربيل هب ىلاو تمل ةضيرع شو سلا ىلا ىتا اهابا نا
 كشالب بذاك نيلذنلا دحاف تتام دقف هنعت ال هل لاقو قيرطلا يف هيقل

 دارفتا يو تاذك نع نءدلا ذخا زو الف هطغو هللا نءاعل [هيلعف

 +: سس جوس مس سس سس هس سس سس سس سس سس سس سس رسسس سس سجس سس

 ( ين - لصفاا")
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 دسجلاب فاحورلا روبظ اولاق تيبلا

 يف اما لفاع هركتي ال را يناوسجلا
 هيلع لب راج روبظك ريخلا بناج

 روصدتلاو ضاخغتالا ضءنب مالسلا

 رشالا ةرودل لثعااو يللارعا رو

 ناظلا نورطم رظلا تلاخ ف اقاو

 رشلا ىلل#م#
 ىت>رشبةروصب نا روهظو هتروصب
 110 وقن كالزإف هناساب مكتب

 مل املو صاخشا ةروصب روظ ىلاعت
 هسيلعهللا ىلع هللا لوسر دعب نكي
 هلع يلع ن»“ نر لو

 نوصوصخملا هدالوا هدعبو مالعلا

 يح نانا ال ةرود)

 مهتروصبقحلا ربظف ةيرإلا ريخ م
 نءف مهيديأب ذخاو عهناسلب قطنو
 [تاو مهيلع ةيملالا مما انقلطا اذه
 ءأ صاصتخالا اذه انتثا

 م هلال سوف ناك هنالك وزع
 .نرطابب قلعتي ام ىلاعت هل ع

 سو هيلعللا يلص يبنلا لاق رارسالا

 رئارمدلا ىلوتي هللاو رهاظلاب كا انا
 نار ا ناك اذه نعو

 لاائقو ملسو هيلع هللا ىلص يننلا

 هبيش امله نعو يلع ىلا نيقفاخملا
 لوقب نا الو لاقو مير نبا ىسعب
 نبا "ىسنع يف اولاق م كليف نمانلا
 ارو الاقم كيف تلقل الاو ميرع

 كاق ذا"ةلاسرلا يف ةكرش هل اوتيثا
 ثاتاقاك هلي و أت ىلع لئاقي نم ف
 لغنلا تفصاخ وهو الا هليازاث ىلع
 فريقفانملا لاتقو لب وأتلا ملعف

 ةوقب ال ربي باب ملقو نجلا ةملاكمو
 نا ىلع ليلذلا لذا نم ةيناددج

 نوكب وا ةيئاب ر ةوقو أبطأ 'هزج هيف

 نود



 دب الف نمحزلا ةروص يلعو هن روص

 لتاقم نع ىحيو ربخلا قيدصت نم
 ةروصلا يف هعلاقم “ثم نايل نب
 ميعنو يل راوجلاوواد نع ىكحي كلذكو
 تاركا نم اهريغو يرصملا دامح نبا

 ءاضعاو ةروص وذ ىلاعت هنا ثبدحلا

 نع يفوفعا لاق هنا دواد نع ىجيو

 ءارو اع. ينولأساو ةيحلاو جرفلا

 كالذ تنشب ام رابخالا يف ناف كلذ

 ةمح ابيك نامعنلا نبا فنض دقو

 | لعفا اهننو تلعف مل لمفا اهنم ةعيشلا
 قرفلا رابك نا اهيف ركذيو لمفن ال
 ةماعلاو جراوخلاو ةيردقلا ةعبزا

 يف ةاهلاب ةءيثلا تيع مت ةعيشلاو
 نع ركذو قرذلا هذه نم ةرخالا

 امنا ناعنلا نب دممو ملاس نب ماشه

 نم ايورو هللا يف مالكلا نع ايفا

 لوق نع لس هنأ هقيدصت نابجوي

 اذا لاق ىهشنملا كلر ىلا: ناو هللا

 اكتسماف» اوكسماف هللا ىلا مالكلا غلب
 هيف ركفتلاو هللا يف لوقلا نع

 0 لترمو قارولا لقن اذه انام

 نب سوي باحصا ةيسنويلا# ةميشلا
 نيطقي . لأ ىلوم يمقتلا نمحرلا دبع
 شرعلاو شرعلا لمحت ةكئالملانا معز
 ربخلا يف درو.دق ذا ىلاعت برلا لدحي

 ةأطو نم .اًنايحا ظن ةكئالملا نا

 نم وهو .شسرعلا ىلع ىلاعن هللا ةمظع
 تاك مهلا فنص دقو ةميشلا ةهبشن
 نم ةيفاححالاو ةبريصنلا * كلذ .يف
 نورصني ةعامج مملو ةعيشلا .ةالغ

 باحصا نع نوب ونبو ميبهذم

 51 يف فالخ مهنيبو مهتالاقم

 | لها نم ةمالا ىلع ةيملالا مما قالطا

 ياويوقلا يلو مهل اناق اوعرش امليدبت نم اوعنمو اونعل كلوا نا اولاق ناف
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 دق من ةاروتلا دوهع نم *ي* ليدبل. نم حيسلا مع ا معا عع

 مام نم ىوقأ مميسأا دع نم عنم راص دقف هل هليدبت يف هوقعطا نم هلدب

 وه امنا. هناو هل ةقيقح ال مهنيد نإ اورقأ مهعبتن انك من.اولاق ناو حيبسملا
 ثرحا نا مت أ دام لاقيو هيلع اوناكيإم ليدبت نم ع عابتا

 ةفئاط 9 تنعلو رخأ ع نورح .الا ثدحاو مارش مكتقراطب ندي

 كفا قاد جسدا دبر لاما نركي سكمم تارت اا ره جوتتم
 نالطب يف ةيافكل صغلا اذه نماند رواايف ملاك دقلو هتفص هذه نمنيدنم

 يطرثلا ىتم ىلا هعجرمن.د لككق حو لقع ةكسم مهل ناكول هيلع مثاملك
 سو.سوملا سلوي و نومالا هرطاب و قيدنزلااةولو دترملا شقرامو فنعملا| وي و
 أ:لعو جمعت ميظع ىلع هلل دخلا او هئفص هذه نوكت ن اهبنيد يف مف لالضالا

 نكيل مل لاق حيبسملا نا ىتم ليجنا نم سماخلا بابلا ينوال6 لصف ف
 دقوكالذدعب لاق كسا سدقت يوايسلا اناب أ مكا ففصارام ىلع مكةواعد
 بهاذانا مهل لاق هناليجنالا ر > أيفو مص ىلادو جاجا وب رع

 رئاسلام 7” ىلاعت هلل. ةونبلا وس يزئءاش مكملاو يلا مكدباو يببا ىلا

 الامولك مثرئاس نود لجو ززع هللا نبا هناب هرصح نيا نق قرف الو ساناا
 اوصخ ني ١ نممث*دب الو نيرمالا دحا اوراتيلف لوقلا اذه يف هوبذك نا

 لاقاك حيسملا هلاهثا نا اولوقي ملو همللا ىلاعت هللا ناب جملا ىوس نم لك

 نادل رئاسن اوعي ىملا هلا وه هللا نأب رارقالا نم ةرورض دب الف هناساب وه

 كليف اذهب .كانبحو همالك فصن يف عي ل يزكي هل ىلاعت هللا ءأئبا

 الو حييسلا الن ياهل نوكب نأ وا دحال ابا نوكي نا نع هلا ىلاءتالالضو

 ريك وا لصفاللاضيا س.سلا ريغ وهن ملك هلاوسي ملا هلا ىلاعتوه لبهريغ
 هسفن نعسيسملا ربخا اذا هنا عضوم ام ريغ يف ليجانالا عبمج يف نوكح ان

 ناوا ناسنا نبا هلالا نوكي نا قماو لاحلا نمو ناسنالا نيا هسفن ىع“

 رفكلاو لاحلاو قملا يفام اهلا ناسا دلي ناو أعم ناسنا نباو هلا نب نيكي

 عى



» 

 اروتلا صن يف ناف اذه.يف قدص ناك نألو دحاو فر> وا ةدمناو ءأب

 ةبشخيف بلص هنا نولوقي مثو ةبشخل يف باص نم نمل دق ىلاعت هللا نا

 خفت الو

 ىح ةاروتلا نك يد كيب ال 2 |١ لود امو تشحلا 2 55 او

 ةقرفأا هذهلالضا ١ كَ ءاف ىلاعت هللا ل ءابنونوعلم ءالزه لكذ اهعي#- منا

 ١ ربا حتاضفلا هذه نه ملعأ 1 ' قي رق ةلوذذلا

 نمىلك مكللوفاانا ملل اقهيسملا نا ىتمليجنا نم رمشع مبارلا يو 36 لصف

 كنيع.:كييلا:ترنذأ ناو لتقل بجوتسا ققف بيس البا هبخا لع طا

 لاؤدا نرد ندحا كنع اهباهذف كسفن نع اهبهذاو اهاقناف ينعلا

 كيم'أ ياهذف | م 3 ءاف ىن علا كدي كيا ترا ناو ميحجلا ك كانت

 راثلا ادب لاخدا ند ندحا

 هيلع ييبسملا نا نوري مل رمش هلهو 4:ع هللا يدر ِ له وبا لاق د

 ءاضقلا كوري الو مهم لها نوب فالاخ الن ١ اهنع ميهفكوا 2 مثرمأ مالسلا

 ناتالاو ناعملا ثور“ ايل مو مر ارقاب يسملا ةفلاؤت ىلع موق مع *:ىذل

 مثواوتاه ناىلا يه نون و يمص نووصعي و.دوههلا موص كوم وص

 شلفو ةرطاب قا ن أَ ردناو فدسوب اء نوم ةرطأب نابوف

 كاعل 11 595 اوثدحاو دحالا اهدعقاإ 5 اولعححو هلك اذه اولدب دق

 سلو ارفكو الالض هلكاذهب ىنكف حيبسلا عفر دعب ماع ةنانجؤمارا

 عابتاب متر حيسملا ن نا اوأاق ناف اذه نه يش ا ىلع ردي دوا مم

 1 م- مولا مكتفزالغب تناول عبأر ١ مكيع الانلق مرباكا

 هأءص ركل اوثدحاو مسيسملا مكر نم ماع ةئام كعمل مكتقراطب 200

 نايك دل و د مه ننيخإلا تصرخ قا ان

 ل دو كئلَوا عابتا نوب 5 م انلقال ف 8 ايفا

 | اننا سلا ايف ءالوه عابتا نإيو كوي راوملاو معيسملا هيلع صن ام

 .ىلع همزأب ام هارو لجرلا .ناف ةلزاعملا

 هينشتاا نم هربظي اه نودو مصخلا

 كنا لاقف فالعلا. مزلا هنا كلذو

 هناذ هلعو لعب ماع يرابلا لوق
 لعب ملاع هنا يف تاثد_ا كراشبف

 املاع نوكيف هناذ هلبع نا يف اهنياببو

 ال مسج وه لوقث ال ملف نيملاعلا" ال

 هلو روملا< ال قرون ماس الا
 هقفاوو كلذ ريغىلا رادفالا ال ردن

 هللا مع ثودح يف نبعا نب ةرارذ

 هناي-و هتردق ثو دجيهيلع دازو ىلاعت
 قلخ لبق نكي هناو هنافص رئاسو

 ايحالو داق الو املاع تافصلا هذه
 الو !ديَرم الو اريصب الو اميع“ الو
 هللا دبع ةماماب لوقي ناكو ب
 مو لئاسم يف :هضواف ا رفمجنب
 نب ىءوه ىلا مجر يلم اهب هدجي
 هتمامأب لقي م 0 ضيا ليقو رفعج
 اًذه:لاقن. .فوصملا ىلا راشا هنا الا
 رفعج ىلع ىوتلا دف ناك ناو يماعا
 ةيرارزلا نع ىكحو ءاوتلالا ضع
 نهج عسب ال هناو هب رورمض ةفرعملا نا

 لكو.ةب رورض اهلك م هفراعم ناف ةُمالا
 ىلوا مثدتع وهف رظنلاب مثريغ هفرعي ام
 *مريغ اهكردي ال مهتاي رظنو يرورذ
 يبا نامنلا نب دمحم : بابا  ةينامعنلا

 فنراطيشب بقلملا :لو>الا رفعج
 قاطلا نم'وم وهلوقن ةعيشلاو قاطلا
 ىلاعت هللا نايف محلا نب ماشه قفاو
 ه.دنع ري ذقنلاو نوكي ىتح ًاًييش ملعب 53

 لافو ىلاعت هلمف ةدارالاو ةدارالا

 نانا .ةروص ىلع رون ىلاعت هللا نا
 دقلاقدتكل امج نوكي نا ىأيو
 ىلع مدا قلخ هللا نا ربخلا يف درو



 شرعلا نع لضفي الو ليرملا نه
 ١ هنا ماشه بهذم نمو هله "يُث

 دعب ءايذالا معيو هسفنب ماع لب

 وا ثدح هيف لاقي ال ملعب اهنرك
 فحدوت ال ةفصلاو ةفص هنال ميدق

 هضعب وا هريغ وأ وه وه هيف لاقب الو
 ةلوقك“ ةايهلاو ةردقنا يف ةلوق.سلو

 لاف اودي لوقب ال هنال ماعلا يف

 تتسا هكر منةأرا او ءاشالا ديريو

 مالك يف لافو هنيع يع الو هللا ريغ ريغ

 ال ىلا: هلل ةفص هنا ىلاعت يرابلا

 ريغ الو قولذم. وه لاقي نأ زوحب
 ةلالو عنصن ال ضارعءالا لاقو قولخم

 تدثي 1١. اهت نال ىلاعت هللا ىلع
 يرابلا ىلع هب لدتسي اهو ةلالدعسا

 يرورض نركب نا. تحي ىلاعت

 ال ٠١ لك ةعاطتسالا لاقو دوجولا

 حراوجلاو تال الاكهب الا لعفلا نوكي

 ملا نب ماشه لافو. ناكملاو تفولاو
 هالعا ناسنا ةروص ىلع ىلاعت هنا

 عطاس رونوهو تع#*“ هلذداو فوج

 لجرو ديو نسمخ ساوح هلو آل العب

 ءادوس ةرفو هلو مو نيعونذاو فناو

 الو محلل سبل هنكل دوسا رون وهو
 ضع, ةءاطثسالا ماشه لاقو مد

 زاجا هنأ هنع عيطتسملا

 ةع* هلوق مم ةايننالا يلع ةيصخملا

 يخوب .يبالا ناب اهنيب قرفيو ةعالا

 هن٠ بوتيف اطخعا هجو ىلع هبذيف هيلا
 ىييدع نوف هللا ىحوي ال مامالاو

 ىت> يلع وح يف محلا نب ماشه الغو

 اذءنهو ةءاطلا ولاول هناا
 لوضالا يف روغ بحاص كتان ماشو
 ىلع هنافازاا "نع لدغب نا زوحي ال

 لقن دفو
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 ْ حصفي وهو حصفلاةلِل ذغا امنا حبسا ناو تالذ ىلع اوتام نا ىلا مهعصفو

 تكلا وفيض ترا ّنْم مل دب الف اذهنزيكف مهنعي رشو دوهيلا ةنس ىلع

 ىلا هنا مصف ابضقن مثةاروتلا هيد تأي مل هناربخأ ذا | ةايثن حيبسلا يللا

 ن* مل دب الو هنع لحد. ال ال بزك اذهو اهضقن نم هل تأيمل هنا ريخا ال

 ًايظع ال اريد تاوعناا توكل هيف عدي ١ نماورفي نا

 | دوه لح اذق رهو اه ووهع نم زيهاطاآ نوع لاح عاوهل احا اذكه هنال
 ضاصقلا نعىهنو ةازوتلا ةتحابأ دقو قالطلا مرحذا اهدوهع نم ارابكا

 لوقا اناونسلاب نسلاو نيعلاب نيعلا ليق دق ل ةف ةاروتاا هب تءاج ىذلا

 ةتاواارئاولا نرءالا كدخ مطل ن نم و ةكاسب 20 اوئفاكت ال

 مهسفنا ىلع اودهشب نأ نه 9 8 يانا يذر * دعب لاق 6
 مهن ل ةفلافعو ىلاعت هللا ةيصعن ميفلا> نَع يفلان م 5 نع موا

 اهزخ ان اطوا ةاروتلا مكح اوضقا ذا راغص ثاوعحلا توكل يف نوعدي

 هلا ميسا نع اندروا 5 اوكح منال ةئبلا غسنلا ىوعد انه مهنكمي الو

 فرح الو ةدحاو ب ديت ال ضرالاو ءامساا ديت نا:ىلا مكل لوقا لاق

 ُّط وذم“ مسيسألا 4
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 عل سوك# ف ناو ةلح خسللا ند عنف عيا مل ىد ةاروتلا نم دحاو

 مثان دهاشأنا الوأ هب ندي ارا ناب قددعأإ 58 اه الالضواةموهل ريظن ال

 7777 اا]1|]|1]|1]1]1]1]111ذ 1 1 121212 12ز2زةزةا ا 94848

 بيييسييسشيلللللللي

 نسوان بحس سو سا تر د جب رس رت يي رج ا حا 93 جيبي يي با هيييبيببل

 ا ا

 حيسملا ناىتم لجل نءرششع نماثلا بابلايف ركذ مث ةءالسلا هللا لأنو
 يذلا أطوي ركشالا اذوهي مهتلمج نءو . مهعجاب رقع ىثالا نيب راوخل لاق
 أمرحم نوكب ضرالا يف هور 359 ما اهرد نوثالث ةوشرإ دوهلا هيلع لد

 سدأسلا بابلا ينو ءامسلا يف المع ا طرالا يف هوال> |.لك و ءامسأ ايف

 هدحو هرطابل لوقلا اذه لاق هنا ىته ليجنا نه رشع

 فنوكي فيك ميظع ضقانت اذاهو هنغ هللا يدر 96 دنع وبا لاق 94

 ةاروتلا ليدبتل تأ هنا هلوف مه هرطابل وا نب رار يرعلاو ليات

 يوناو ترا ززاطل اج اضل ان: شجر ازا بناضااوك
 ةاروتلا نم ديبت نأ لبق ناددت ضرالاو هامسأا ناو 576 تاووتتاا

 هاب



 ةياربعلا نم ىتم ليجنا محرت وه ياذيس نب انحوي نا مهلك طوق كلذ يف

 الف هدنع ام فالخب ىتم ليجنا يف صصقلا هذه ىار اذاف ةيانويلا ىلا

 دل ال قح هلا فرع وأ تذك, ىتم لوف نا فرع نوكي نا نم ةرورض دب

 دروب نا انوي زاتسا دقف ابذك ىتم لوف ناك ناف ةرورض اهدحا نم

 كاش نهو نئدو* ند 1 ممدنع وه يذلا سدقملا هيحاص نع بذكلا

 ريدا اهف بذكلا داريال انحوي دصق نقاط ىم لوق ناك ناو ”ايبنالا

 نانايب يفك اهدحو هذه تناك دقاو |هدحا نم ننرال هللا يف هبوه

 هللا ةنءإ مم تقؤاحو م,هو>و هاش نينوءلم نب اذك لمع نم ليجانالا

 اوبال هذيمالتا لاق مع ناىتم لينا ا عببارلا بابأا ينو 6 ل صف

 يللا مكل لوقأ نيما أهماقال تال 0 اماءايبنالا مك وةاروتلا ضقنل تح يفأ

 ىتح ةاروتلا ْنم داو فر> الوودحاو ءأن ديت الل ضراالاو ءام.لا كيت نا

 هليلت ىلع سانلا لو ةريغصلا د وهعلا هذه نم ١دهع للح نف عيمخجا 9

 هماتا لع ساناا صحو هبا نمو اريغص تاووعأا ركل ف ىع دلي سل

 نيمنا:نمرتتع سداسلا بآبلا يفو .اميظع تاوعملا توكلم يف ىعديف

 كر هي يدع ,نعو يي ىلا / هين لني ذل ن وضوقا وشر طن ىدهز ميعملا يضر 3 نع محا ىلا

 ىتح ةريسي راطنما الا روكذملا لوالا لصفلا دع ضي ل مث ةلجج خدنلا

 باتيك اهل ب ءكملف هنأ( عإ قراف نم ليق دق زيبا مث لاق هنا ىتم كد

 ىلا الليديسا ل نلدحم نشفيانول هلا رمت راوية رافر نم ل لوقا اناو لاق قالط
 هنا ركذ يذلا ةاروتلا كهل ضقن اذهو قساف وهف ةقلطم جوزت نمو انزلا

 نائل نع ىهن هنا نوعلملا ساوب نع نوكحي مث اهمانال نكل اهضقنا تاي مل

 ري زاخلا لك !حابا هنا طوؤجسملاةرطاب نوعمت نعوةاروتلا ع ارشدكو أ نم وهو
 اذوا اهلكةاروتلا عئارش اوضقن دق مث مث ةاروتلا هتمرح ماعطو ناويح لكو

 نوفل.تال لمعلا اذه عم مو كاذريغو دولا دايعاوتدسا نماهرخا نع

 دوهيلا دايعاو ثيببلا نومزألي اولازي / هدعب هذيمالت ميو حيسملا نا يف

 نم باو اهدقامينأ ىدكرب تفيكت
 هتالباقمو ةدسافلاهنالب وأن هلك اذه
 ماكحالاو ةيعرشلا ضئارغلا نب

 قاف.ألا يملاع تادوجومنيبو ةينيدلا
 اسهب :ةرفتم هنا .هاؤاعداو سفنالاو

 ريغك هقبس دقو كلذ هل محب فيكو
 ىلع ال كلذ ريزقاب معلا لها نم

 لايكلا ءررق يذلا فيزملا هجولا

 طارمملاو نيملاغلا ىلع نازإملا هلمحو
 هلع ىلا لوصولا ىلع ةناغاو هسفن ىلع

 | ىلا لوضولا يلع رانلاو رئاصبلا نم

 ءانركذ اههلع لوصاتناكالو هداضي

 *عورفلا لاح نروكي فيك رظناف

 نب ماشه نيماشملا باحصا ةيماشملا
 ماشهو هينشنلا يف ةلاقألا بحاص ميلا

 هلاون» يلع حا يذلا يييلاوجلا ماس نب
 نم محلا نب ماشه ناكو ةيبشنلا يف

 يلا نينو هنيب ترجو ةهيشلا لك

 اهنم مالكلا لع يف تارظانم ليذملا
 يرابلا لع قلعت يف اه:مو هيبشللا يف

 ماشه نع يدنوارلا نبا كح ىلاعت

 ماسالا نيب ومدوبعم نيب نالاق هنا
 كح ليلو لكلا لم دج زا وما
 هنأ هع يبعكلا ىكح هيلع تلوالا

 نه ردف هل.ضاعبا وذ مج وه لاق

 نم ايش هبشب ال نكلو رادفالا

 هنع  لقنو :يش همبشل الو تاقولخملا

 يرتب وشب رايش) ةجيس هب لق نا
 ةصودخ ةهجو صوصخع ناكم يف هناو

 نم تدساو هلعف هتكرخو كر هتاو

 ءانثم. وه لاقو ناكم ىلا ناكم
 هنع ىحو ةردقلاب هانتم ريغ تاذلاب
 هللا نا لاق. هنا قارولا ىسعوبا

 « يش هنم لضفي ال هشرعا سام ىلاعت



 يلو فاحورلا نم ىلعالا سفنلا ةلبأ قم ي
 نانا هيفو ٍفاهسجلا ن نءنانلا ةاباق“

 راثلاب صنخم ناسنالا نال نيعلا

 ىفاحورأا نو يقطانلا ةإب اقم يف مثلاو

 |١ نم مشلا نال ىلايسط ار

 ةلباق« يف قوذلاو مسنأب وحو راب ءاوحلا

 ا

 0 ضرالاو يفاءورلا نم فاويحلا

 ضرالاب صتخض ”ناوملاو يناسلا

 ةلباق» يف سمللاو ناويملاب ملاو
 ٠ ءاملاو يناحورلا نم يناسنالا

 ىللا) ءاملاب صتقم توحلاو ناسا

 ةبأن ؟لاب سملل نع ربع ات رو توحلاب

 لادو ميدو ءاحو فلا دمحا لاف 3

 ةلباق» يف اما نيملاعلا“ةلبأةه يف وهو
 اماوانركذ دقف ٍفاحورلا ىولعلا ماعلا

 فلال أف يف ايسجلا يلف اا ماعلا ةلب ق٠ يف

 ناويحلا ىلع ءاحلاو ناسالا ىلع لدي

 توملا ىلع لادلاو رئاطلا ىلع مبلاو
 نم فلالأت

 3 ناويشاك ءالطلاو نان الاك

 ٠ادتبا نم هاا نالو سوكنم جوع“
 ريطلا س أر هبل مب أو ناويحلا ما

 نا لاق مم توملا بنذ ةبشي لادلاو
 ىلع نانالا قلخ امنا يلاعت ىرابلا

 فلالا لثم ةماقلاف دحا مما لكش

 يللا لثم نطبلاو ءاحلا لثم نادبلاو

 ن٠ م لادلا لهم نالجرلاو
 ديلقتلا لها هداف ُغ ءاينإلا لاق هنا

 دئاف مئتاقلاو 200 دياقتلا لهاو

 اواوا ةريصبلا

 ةلباقم رئاصبلا نولصحي امناو بابلألا
 اهتممم ك ةلباقملاو سفنالاو قاف ال
 تالباقاا واو تالاقملا سخا ند

 اهمعتسل - نا' لفاع ريكا ال . تي

 ةماقلا .ةماقتسا“ ثيح

 بدعلا

 لهاو ةريصبلا لها

 د00 م مم مم مم ممم م م م ممم ممم ممم
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 يبا شايردنا هيخاو هرطاب نوم“ ةبعص تناك ام لوا نا ىلع شفرامو

 اهو عيسملا اهدجو ذا ايركذ نب ىبحي نمح نا دعب تناك اهناف حيد اثوي
 ذا ةأيحص ام لوا اههدجو هنا اقول لاقو ديضلل رحبا يف اهتكبش نالخدي

 ليو زءايست دبق انك مهنا و لرهك انش ليسفل نيكرملا-

 وخا شايردنا كيوي هايعص ام لوا:نا انحوي لاقو اش اديصي مو لبللا

 ذئنيح ى حي ناو ىجيل اذيلت ناكدناو اركز نيىحي ممتفقاو وهودرطاب نوع“

 فورخ اذه يسال ى 0 دا ىبحي لوق شاي ردنا ب الف سانال دمسن ناك ٠

 كللت هدنع تاب و ةرشاعلا ةعاسلا ين كلذو جيبسملا بعضو ىمي كرت هللا

 هرصف مسيسملا ىلا هب يقاو هرإخاو هرطاب نوع“ هيخا ىلا يذم مث ةليالا

 حيسمل شايردنا هيخاوهرطاب ةيعص لوا لوقيمهضعبف هل هتبعص لوا يو

 نالوقي مهضعبو شفراهو ىتملوق وعواب كنز ىو تدم تفك

 وهو ىبحي نمل نا لبق تناك مييسملل شايردناو هرظاب نوم“ ةبعص لوا

 مال دو |اهدحو

 اهدجو ذا تناك حلا شاي ردناوةرطابةيعص لوالوةيم,ضعبو أئحوي لوق ْ

 ىتف لوق وهو ذئايح: نم هابحصو اهاكرتف اميج ديصال اهتكش نالخدي

 هاآز ذا تناك جيلا شاي ردن اوهرطاب ةبع7 لوا نا لوقي مهضعب و شقرأهو

 أيشام ميسم ىأرف ذئموي ىبحي ذيل وهو ىحي مه فقاو وهو شاي ردنا
 ذمايح نم سملا بعصو ىبحي شاي ردنا كرتفهللا فورخ اذه ىبحب لاقف

 وصف هلا هب ىتاو حيسملا دجو دق هنا هفرعو نوع“ هيخا ىلا يذم

 تقولا ين اهادخا سن يف تابذك عبرا هذبف انجوي لوقوهو ذئنيح نم

 تناك يذلا عضوملا يف ىرخالاو هيف - اهترعك أدتبا ناك يذلا

 اهدحا ما اعما حييسلا امتبعص ةر يف وة هيف جيسملا اهتبعص لوا

 هايحص ام لوا اهيلع اهدجو ىتتلا لالا ةفص تي ةعبارلاو يناثلا لبق

 كذش الب بذك ةعرالا تافالتخالا هذه دحا نا يردن ةرورضلابو

 يب دنع نم الو لجو زع هللا دنع نم نوكي نا 3 نكمي ال اذه لثمو

 *يش برغاو ثدح اهب يلابي ال رايع باذك نم لب قداص دنع نم الو

 ف



 و
 انني اقول لبنا نم عبرا بايلا يف لاقو افرح افرح هلأ يف. شفرام

 تقولا كالذ يف ناكو هلل مالك عامسا يف ةبغر هيلع م أمي تاعاجلا

 اهنع لزن دق ةريمبلا يف نيبكرمب رصإ ذا تاريشب ةريمب فيز ىلع افقاو'
 نادل انو نودمشا ناك يذلا اهدا عوس طف ميك انش لسفا اهباصصا

 ايلفهنم تاعاملا ىصوي لعجو بكرملا يف دعَمف التلف فيلا نعهإ ىحتتي

 نومعتمل لاقفديصلا مكافارج اوقلاو سل نوعمشا لاق ةيصولا نع كسها

 كلوقو كرماب ةفارجلا قل: ءانكلو اثيش بصن لو ىلدللا لوط [ةنع دق لعماي

 ره ةفارجلا عطقأ تداكف ةليلج ةريثك ناتدح ىلع تضبق اهاقلا الف

 مهجارخا ىلع متونيمي نا ولاسو يفاثلا بكرملا تاصصاب اوناعتسساف اهترثك"

 نودع كاذب صب الف اقرغينا اداكىتح نايكرملا اهنم اوتو ا يلءاوعتحاف اط

 بذم نانا ينال يداي ينع جرخا لاقو ءوسإا دجس ةرطان يعدي يذلا

 بوقمي راحو ناء.+لا نم'اوباصا ام ةرثكل هعم ناكنم لكو راح دقناكو

 مولا نم داط تس كناف فخنال نوما عوسإ لاقف ياذيس انبا --

 ملل نآك ام ميج نم اولختو 8 ١ ترن هيلا طز زا ىلا فوات رقع قوبل

 انقاكي تان" يفو افرح أفرح هلا يف اقول مالك ضن اذه هوعناو

 هعمو امقاو ريمعلا ايزكزا نإ ىبيت ناك رخا موب فو لاق ياذ.س نب ان>وي

 كلذ معتف هلا فورخ اذه لاقف ايشا عوسي رضبف هذيمالت نم ناذيلل

 امال لافو هناعبتي اهار ذا عوسي اهيلا تفتلاف عوسي اعبتاو ناذيلتاا هنم

 اب اروهعم اهجوتقارصباف البقا اهلل اقف كنك منيا لممايملالاف اتبلط يذلا

 ل ائلادحا ناكو ةرشاعلا ةعاساا يف اناكو مويلا كالذهدنع اًناياؤةنكسم

 ىتلف رشع ىنثالا دحا هرظاب ىعدلا نومعث وا شاي ردنا هاعبتا نيالا

 هل لاقو هيلا رظن ذا هاعبتاو ىبحي نم امع# نئذللا دحا وهو نومعت هاخا |

 اثوي نب نوم تنا هل لاذ يسملا هب رسصب الف هب هيلا لقا مث يسملا اندجو
 اقرحاف رحولبجنا يف نحوي مالكصن اذهو رجالا هتمجرتو اهنيك ىعس تناو

 عم وغلا اًهولت 3 و نيالا هذهل اوبجعاف هنع هللا يضر 96 د وبا لاق 96

 تايكرملاو ضزالاو تاو“ تن دحو

 ناسنالاو ناويحلاو تابتلاو نداعملا نم

 ةرات بيكرلا اذه ايالب يف“ تعقوو

 ةراتو احرف ةراتو ايغمِراتو !زوزش

 اروطو ةّيفاعو ةمالنس اروطو احرت
 ىلا اهوري ومئاقلار ولي ىتح ةنحتو ةيلب

 لطبتو بيكارتلا لقأو لكلا لاح
 يلع. يفاحورلا

 دبا .الا متاقلا كلذ امو ينامجلا

 فعضاب هئاذنويعتىلع لد مث لايكلا
 م«انا وهو ردقي ام شو اوروصتي ٠

 فلالاف ةعب رالاملاوعال قباطم دمحا

 ءاملاو ىلعالا سفنلاةلباق يف هلعسأ نذ

 يف ماو ةقطانلا سفنلا ةلباقم يف
 يف لادلاو ةياوملا سفنلا هبا

 ملاوعلاف لاف ةيناسنالا سفنلا ةلباقد

 اماو طئاسلاو ةىدابملا يتث ةعب رالا

 ةتيلا هيف دوجو الف نك اءالا ناكم
 ةيولعلا ملاوعلا ةلباقم يف تبثا مث

 هامدلاف لاف ينامدجلا يلفسلا ملاعلا

 نك امال ناكم ةلباقم يف نو ةلاخ

 امنودو ءاوذلا امنودو رانلا اهنودو

 ةعب رالا هدهو هاما امنودو ضرالا

 لاق مث ةعبرالا ملاوعلا ةلباقم يف
 يف رئاطلاو راثاا ةلباق» يف نانالا

 ناويطاو ءاآوملا ةلباقم
 لعل ءاملا ةلباقم يف توحلاو 0

 سا توطاو 1

 يذأ فاسنالالاءلا لباف ع 0

 عم سفنالا ملاءوهو ةثالثلا دحا وه

 يناحورلا برلوالا نيملاعلا قافأ
 هين نك زألا 1 تارقلا ؛ لاك فاسللاو
 نك ا«الأ ناك ةاباقم يف عساف سمخ
 رصملاو :ايسلا ةلباقم يفو غراف وهذا

 ريظأا) كاذامدلا

 ذليل



 نيفنالا: ىلع قافالا ردف نملك

 يفعا نيملاعلا مان نيس نا ةتلكماو

 ملاتوب/ يولعلا' ماعلا وهو قاقاإلا ملاع
 وه ناك ىلغشلا ملاعلا وهو شفنالا

 هتاذ يف. لكاا زرق نه ناو ماهالا

 هدصقح يف ىلك لكن وب نا هنكماو
 ملو لاق متاقلا وه ناك ينزإا نرعملا

 اذهررقي دا نامزالا نم َنمْز ف دج
 وه. ناكف لايكلا دمحا الاي رقتلا
 ةالوا *هيلا قنا“ هلبق' اهئاو مئاقلا

 مئاقلا 5 مامالا هنا كالذ هتعدب ىلع

 فيئاصتملاعلا يف هتاأقم نم تيقب و

 ةدودرء ةفرخزء ارلك ةيمجو ةيب رع

 ملاوعلا لايكلا لاق ”القعو اًءرغ
 ملاءلاو ىف دال املاعلاو يلعالاا ملاعلا ةثالث
 ةهن ىلعالا ملاعلا يف ثنثاو يفادنالا
 وهو نك امالا ناكم لوألا نك اما
 الو دوجر» ةنكس ال راف ناكم

 لاق لكلاب طيح وهو ين'حور ةربدي
 هنع ةرابع عرشلا يف دراولا شرعلاو

 هنودو يلعالا سفنلا ا هنودو

 ناكم هنودو ةقطانلا سفنلا ناكم
 سفذنلا ناكم هنودو ةيناوللا سفنلا

 ةيئاسأالا سفنلا تداراو لاف ةيناسنالا
 تدعصدف ىلعالا سفنلالاع ىلا دوعصلا

 ةيناويحلا ينعا تريناكملا تقرخو
 ىلالوضولا نم تيرف الف ةيقطانلاو

 ترسحملاو تلك ىلعالا سفنلا مما

 اهطازجا تلاجت“او تنفعلو تريحتو

 اهيلعسضمو ىلفسلالاعلا ىلا تطيهاف

 نم ةلاحخلا كلت يفب يو راوداوراوكأ
 اهيلع تحاس م ةلاههسالاو ةنوفعلا

 اهراونا نماهيلع تضافاو ىلعالا سفنلا
 ملاعلا اذه يف كارلا تكد اح

» 1# 

 ةمالسلا لع هللا دمحنو

 هيلع انملكت يذلا لصفلا يف ركذو هنع هللا يضر © دموبا لاق لصف 9“
 ليجنا نم باب لوا ينو سدقلا حور نم ىثتحا مالسلا هيلع ميسما نا

 ىبحي ما ناو هما نطب يف سدقلا حور نم ىتشتحا ايركذ نب ىب<ي نا اقول

 الا سدسقلا حور نم مييسملل ىرت اف سدقلا حور نم ضيا تشتحا

 اعيلع هل لضف ياف قرف الو سدقلا حور نه ىبحب مالو ىبي يذلاك

 سبح هغلب الف ىتم ليجنا نم ثااثاا بابلا ينو دمحوبا لاق 26 لصف

 يف نكسو لحرو ةرئضان ةنيدم نم لختو لالخ ىلا يغ ايركذ نب ىجحب

 لأق ثيح يبا ايعش لوق متل يلاثفلو نولبار يف لحاسلا ىلعموحا رفك

 لكو سادنجالا لاولجو ندرالا فلخ رخملا قي رطو يلاثةثو نولبار ضرا

 توما لاظ يف انك اس ناك نمو ًامظع اًرون نورصبب ةلظ يناهب ناك نم
 ذقف اوبوت لاقو ةيصؤلاب عوسي أدب عضوملا كلذ نمومهملع روتاا علطي ب

 ني وخاب رصإذا لاهجر حب رلا فير لغىشمي وهاني وءامسلا توكلم ينادت
 اهكابش نالخدي اهو سايردنا رخ الاو ةرظاب ىع-لا نوعع”ىعدز اهدحا
 ايلف نيمو الا يدايص مككمجا يناعبنا ال لاقف ن.دانص اناكو رحيلا يف

 يف زا ووو تل نم كرمت مث ءأمبتاو اعك انش نم كلذ انيتقو

 امكابش نأ دعي اهيا عم بكرع يف ياذيس ن: انحوإ و بوقعي اهو ضيا
 ضن اذه هاعتتاو اهعاتموا غنا نمو اهك ابشن متقولا كالذايلختف (هاعدف

 ىلب نادعبف لاقشقرام ليحن نم باب لوا ينوأفرحافرح هلجنا يف يتم مالك
 هللا كلم ينادتو مت دق نامزلا نا لاقو هللا كلم لاهل ىلا عوسي لبفا ىبحي

 يعزل [)
 سايردناو نوعم# ىلا رظن لاهل حب راوج رطخ الف ليجنالا اولقنو اوبوتف

 كلم ايناعبتا عوسي اهلل لاقف ندايص اناكورجبلا يناعج كبش نالخدي انفو
 اليلق يدامت م هاعتاو ةكشلا تفولا كللذ اكرتف نسال ن.دايص

 |هتكبش نامدنهبكرملا يف اهو انحوي هاخاو ياذيس نب بوقعي رصباف
 مالك صن اذه هاعبتاو بكرملا يف ةرجاب نيلاعلا عم اههدلاو اكرتف اهاعدف
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 اهنم طاب معسل مل نامت لصفلا اذه يف هنع هللا ىذر 26 دم وبا لاق 9

 فين« لبج ىلا ةره حنيسملا داق سيلبا.ناب مثدنغ قداضلا رارقا اهوا

 م سدقملا تالا يف ةرئص ىلعا ىىلا قرا ةرم هداقو ةعم ىكمو هل داقناو

 اعيطمهل داقناف هدأق نوكي نا نم ولخي الو هداق ثرح سسيلبال داقنيالا هارن

 ادحةلي در ةلزأ رام هّللاو هذهو ناطيشلا كح ت 2 فر صنم الا هأرز و اذ عماش

 نم ناطيشلا مطبخ ن.ذلا نيعورصملا ةلزنم هذبف اهرك هداق نوكي وا

 نيكيف. نيتغصلا ,اتلكذ نم ءايننالل | ىشاح_نيملا

 ةماطلا م 4ه:.م ميظع ىلع هللا دعو سوما اذه ند قمحاب طق م

 يفو هقلاخ هل دهسا نإ يف يكونلا ءالّوه دنع سيمبا ممطي بنك ى رخالا

 يسنلنا وعدب فك م نوع م 0 هل مزعج نا يفو هير ةهدليعب نا

 طق اغلب ملهقمحو سيابار < نا عطقال يا هللاو هلم قا نك هطلاو هبر

 ابيلدلا بر سلبا ىنع 0 رخ ا بمع مثرهدلا ةدب ١ هذهف غابملا اذه
 لومت' كهذيف ايندلا ةنيز هكلم نا يف هحلاو انلاو هكلامو اهكلامو اهقلاخو

 نابل اس قلطت ال تلا واسوا ته اهرتر بك هزيخ كمرمطععل كلم
 الو مثدروي قو موقب وسم رفاك رايع وا ناتدزاملا يكس 5-0 ند

 سلبا ينعداباو هدحو توسانلا اعد اهنا اولاق ناف ناك هللا هاش ام ثردصي

 ايش اراص امنا ىنهع نادت“ كدنع ثوسانلاو توهاللا ناف انلق هدحو

 داقتافسيسملاداق سيلبانا انهاه متلق دقو دوبعم هلا دنع حيسملاو ادجاو

 لاقو اذدلا كالع سيلباهانمو هل دوج اوهت داع ىلا سلبا هاعدو جيرسملا هل

 امنا هنا مكلوف ىلعو عوسي هل لافو عومسيل لاقوا ميس ا هل لاقو حلا

 ايادلا ةني زب ىنم امناو عوسي فصنو جي يسم فصن اعد 7 توسانلا بطاخ

 فيكف اهبذكاا لهاو لاح لك ىلع ىتمو اقول بذك دقف حييسملا فصن

 اذه نم نكي ملواو اذك لمفافهللانباتنك نا هللاق هنالتوهاللا امد امنا
 ةمح رئاظن اهيف هلو فيكف ىنكل هدحو رخبالا لصفلا اذه الا ليجانالا ىف

 و ( ىضفلا )

 امو مز هلا ناو هلا

 ال لالا غلب اذا ناسالاانا عزو

 اذ مهنم دجاولا نك تام منان لاق
 توكاملا ىلا عفر لاسبق .ةياهنلا غلب
 اومكزو مهتاوما ةنباعم مهلك اوعداو

 ده عدو ايشعو ةردب مه در خيا

 ةفئلط .تيعرو:ةيدوبلا + ققئاظلا

 ريمع باطخلا يلا دعب مامالا نا

 اللا تلياك اوئافو يلج اناني ز نبا

 يا ةميخ - صا لق اوناكو

 ةدابع يلع اهيف  نوعمتحي ةفوكلا
 نإ دب زي ىلا مثربخ معفرأ قداصلا

 يف هلصن 1 دخافةريبه نب را

 +ةفئاطلاو ذه ىمدلو ةفوكلا ةسانكا
 مامالا نا ةقئاط تمعزو ةيلحعلا

 يقريصلا لضفم . باطخلا يلا دعب
 نود رفه> ةبياوب رب كوقب ناكو

 يكل
 منعأو مثدرطو قداصأ|د#ث نإ رذعج

 ف”رارلاف يرايح مهلك موقلا ناف

 ةيلايكلا#نو.ئانةّمالا لاحي نولهاج
 نم ناكو لايكلا نب دما عابنا

 رفع دعب تينا لأ نم دحأو ةاعد
 الا نم هنظاو قداصلا دم نبا

 ةيملع تال عمم“ هلعاو ني رولسملا
 لطاعلا هركفو لئافلا هبءأرب !مطلخت

00 
 امم رو ةلوقعم الو ةعومج“ ريغ ةدعاق

 او مضاوملا ضعب يف نسحلا دناع

 هونعلو هنم اوربت هتعدب ىلع اوفقو
 هتطلاخم كرتو هت ذب ان مهتعيش - يشاورماو

 ةرعدلا فرص كلذ لا ل فرع الو

 يعد ماالواةمامالا ىعداو هسفن ىلا

 نأ هبهذم نم ناكو (لاث مئاقلا هنا

 نماوبتو هتلاسرو هنوبت



 اربتهقح يف لطابلا هول ىلع قداصلا
 هنم ةءاربلاب هباصص ا ربخاو هنعلو هنم

 يف غلابو كلذ يف لوقلا ددشو هنم
 لزتعا الث هيلع نعالاو هنع يربشلا

 وبأ معز هسفنل رمالا ىعدا هنع
 لافو ةملآ مت ءايبنا ةّمالا نا باطحلا

 ممو هئابا ةيهلاو دمع نب رفعج ةيملاب
 يف رون ةيلالاو هذايحاو هللا ءانبا
 واخي الو ةمامالا يف رون ةوبنلاو ةوبنلا
 عزو راونالاو راثالا هذه نم ملاعلا
 سلو هنامز يف هلالا وه ارنغج نا

 لزن ام نكلو هنوري يذلا سوسملا وه
 ه ارف ةروصلا كلت سبل ملاعلا اذه ىلا
 ىءو* نب يسع ففو الو اهيف سايلا
 هتوعد ثبخ ىلع روصنملا بحاص

 ةيباطخلا تقرتفاو ةفوكلا ةضيس هلتق
 دعب مامالانا ةقرف تمجزف ًاقرف هدعب
 اونادو رمعم هل لاقي لجر باطلا يا
 نا اومتزو باطحلا يلي اوناد 17

 يفلا يث ةنجلا فاو ىنفت ال ايندلا
 ةيناعو ةمعنو ريخ نم سانلا بيصا

 ن٠ سانلا ببصت ينلا يثبرانلا ناو
 انزلاو رما اولهت“او ةيلبو ةقشمورش
 ةالصلا كرب اونادو تامرحلا رئاسو

 ةي رمصم ةقرفلا هذه ىت “و ضئاارفلاو
 يلا دعب مامالا نا ةفئاط تمحجزو

 ارفعج نأ معزي ناكو خب زب باطحلا
 ىلفل هتروصب هلالا رهظ يا هلالا وه
 لوانو هيلا ىحوب نموم لك نأ مذو
 نأ سفنا . ناك امو ىلاعت هللا لوف

 نارا يا هللا نذاب الا تومت

 ىحواو ىلاعت .هلوق كلل ذكو هيلا هللا

 هباحصا يف نا معزو لغا ىلا كبر

 كلل

 قملف ىتم ليجنا نم ثلاثلا بابلا يفو لصف*نيملاملا بر هلل دملاو انايع
 سإلبا سيقيل هيف ثبلو كالانه ىلا حورلا هقاسو زافملاب عيسملا ينعي عوسب

 لاقو ساسجلا هيلا فقوف عاج اهيلايلب اموي نيعب را يضم نا |ملف هيف هسفن
 راص دق عوسي لاقف ا زبخ كل ريصت لدانجلا هذه رماف هللا دو تنك نا هل

 ىلاعت هلا ف نم جرخت ةلك لك يف نكلو هدحو زباب سيل ءرملا شبع ناب ابوتيكم
 اهناذب ىلعا ِم فقاو وهو ةسدقملا ةئيدملا يف سيلبا لبقا اذه دعبو

 ثعبيس هناب اب ودكم راصدق هناف قوفنه مارتف هللا دإو تنيك نا هل لاقو

 هباجاف هوركم كمدق بيصي ال ىتح كنع نوعفديو كنودفري ةكئالم
 هيلا داع مث هحلاديبعلادحا سيقي النا أضيا ابوتكم راص دقدل لاقو عوسب

 يناهللاقو اهفرشو. اي انندلا م ةن دز هل رظاف فينم لمح ىعا ينوهو يبا :

 اًرقبةم قفانم اي يا عونسي هل لاقفيل تدعحس نا ىرت املك كاكلم أس
 سيلباهنعسيأتف هاوس مدخيب الوهملا ديسلا ريغدحادبعيال نا بتك دقف

 نم عبارلا بايلاينو*هتمدخ ت تاونو دك الملا تايقاو هنع ىضلو كلذ دع

 || ىلا رخو ءاوشمم ندرالا نم عوسيفرصناف افول ليجنا

 كلت يف اًميش لك أي مو هيف سيلبا هسيافو أموي نيمب را هيف ثكمو راغقلا

 نا رححلا اذهرم ًأفهللانب!اتنكنا سييب اهل لاقف عاج اهلك !الفاموي نيعب رالا

 يف يد الا شيع سبل هنا اب ودكم راصدق هل لاقو عوسإ هباجاف ازبخ ريصي

 ضرعو لاع فينم لبج ىلا سيلبا هداف مث هلل ةلك لكيف الا هدحو زج ا
 فنراطلسلا اذه كاكلم اس هل لاقو هتقو نم ازدلا عيمج كلم هيلع

 ناك يل تدم ناف ىنقفاو نم هيطعا اناو هتكلم دف ينال هجظمإ كلزئاو

 كفلا د.سلا دعت نا أبوتكم راص دق هل لاقو عوسإ هباحاف عمجا كل

 ف تيبلا ةرفص ىلع هفقوو هدعصو مالشرب ىلا هقاس مث هدحو همدختو

 ثعب نأ بوتككم هنال انهه نءيسببنف هللا دلو تنك نا هل لاقو هالعا

 الو ريح ف كمدقب رثعت ال ىتح فكالا يف كالمحو كزرحل ةكئالسم
 كفاديسلا سقل النا ضيا نيتك دق هللاقو عوسإ هباجافو وركم كبدصي

 لاف
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 دواد اذ 2 سو هسياع هللا ىلص يبا دواد ىلا ن اثات ىلا 00 نإ

 افرح افرح تم هركذ اك

 اهشخلا ام مهب ةلاحلا ةبيصملاهذهل اوبجعاف هنع هللا يضر 26 دم وبا لاق د

 ىلا عيبسملا بسني باذكلا ىتم اهذناو اطذراو اهرضواو اهرذقاو اهشحواو

 اغيلع دواد نب ناهلس دلو نم 2 كولملا ىلا فدسوي بسن 3 ر ادنلا فدسوإ

 ىتحىتم ركذ يذلا ريغ هانا ىلا راجنلا فسوي سدني اقولو اباف انا مالسلا
 فنرا نم ةرورض دب الو دواد ن؛ نابلس ىخا دواد نب ناتان ىلا هجرخي
 الك نوكي نا دب ال وا اقول وا ىتم 58 ايدك نيبسنلا دحا نوكي

 الك: نوكي .نا ةثبلا نكمي الو اعيمج تانوعلملا بذكيف .ابذك نيبسنلا

 ءالبلا مثاَقلو مههوجو قالاو متروبص هللا قول مثدنع اقولو 17

 هذهف مالسلا مهلع ءايننالا ميج قوف ةلالجلا يف ةنعالاو رامدلا مهيلع قلاو

 لافو ةئكملاو ةمالسلا 0 نونماوملا اهيا ىلاعت هللا اودمحاف مهليجانا ه ةفص

 نيتسنلا

 وه نيبسنلا نيذه دحا نا ميلضم نم مهنم فلس نم رياك ١ ضعب

 مدقيف ناك دق امىلع هانت ناسنا ىلا بسن رخ الا ي.سنلاو ةدالولا ست

 بس هناأرما رخاا بورتو هل دلو الو تام نم نا نم لديئارسا نب نءذ

 نم شوطا اذهب مهتم انضزاع نمل اناقف يلا اذه نم تدلو نم تييلا ىلا
 الا ةلطاب شودحا |هنع زم

 بسنوه اههاو ةدالولاس سا وهنيبستلاياذ اذهدعب وناهرب اهدضعي نا

 ناهرب الب ىوعدهذه هل ليقوهلوق هياعباق لاق اهياف ةقيقحلاال ةفاضالا

 ىتم هلاق م انالف دلو الف نا لي مل اقول نا لاق ناف

 ىلا مث ميهاربا ىلا مث دواذ ىلا باف ابا ىلع ءارا يف لاق اذكهو اناق يلع ىلا
 ىراآفاقرف الو با دعب با يفو مسادعب مسا يف ةاوسب ةأودم مداىلامثحون

 ةفاضالا ىلعاضيا ناك مداىلا مسوأ ع ىلا م مهارباو مهاربا ىلا دواد بسن

 لبس ال ذاف بوع اذ_ه ىلع ىلا فسوي بس يف تاق كة قيقحلا ىلع ال

 ةرورض نيب للا دحا يف بذكلا ع فوو بذك يصف ىوعدلاهذه حيرت ىلإ ١

 اذذح ىوءدلاو د “وا اقوال هت دجو ناو اذهب كل

 - ودسملا لاق نكل

 بجرخو كلدب رهاظنو "يلا ةمامالا

 ينب يف ةفوكلاب مهنم ةعامح
 ىلآو ينةثلا رمح نبفسوي فقو ىتح
 كألملا دبع نب ماشه مايا يف قارعلا
 هيلصوهذخاف هتوعد ثبخو هثصق ىلع

 وه مالسلا هيلع ايلع نأ يلجتلا عز
 لاق امي رو هامسلا نم طفاساا فسكلا
 هللا ره هايسلا“ نم طقاشلا كلكلا

 ةمامالا يعدا نيح عزو لجو زع
 ىاارو هامسلا ىلا هب جرع هنأ هسفنأ

 اي هل لافو ةسأر هديب حس هدوبعم
 ضرال ا ىلا هطها مث ىنع ما ف لزنأ ين
 عزو ءامسلا نم طفاساا 1-7 9

 ادب عطقنت ال لسرلا ترا ضيا
 ةنجلا نا مزال عطش ال ةلاسرلاو
 تنولا ماما رهو هنالاوع انرما لجر

 ير انرما لجر رانلا ناو
 تامرحلا لواتو مامالا مصخ
 75 لا و

 اجر هامسا ىلع ضئارفلا كوانو
 لتف هباعصا لوحاو مهتالاومت انرما
 لالق#< او مهاوم ! لخاو مهي فل اع

 اًئاو ةيمزحخلا ن 2 فئص مهو مانت

 تامرحلاو ضن ارفلا لم“ نو 0
 رفظ نم فا وه لاجر ءاسأ ىلع

 هنع طقس دقف هفرعو لجرلا كلذب
 ذا باطخلا هنع عفئرأو فيلكتلا

 امو لاوكلا ىلا غلب و ةنجلا ىلا لصو
 قلخ ام لوأ لاق نا يلوملا هعدبا
 يبا نب يلع 2م نبال و كاكاوح هللا
 باطحلا يبا باوكا ةاطخلا * بلاط

 دجالا يدسالا بني ز يبانب دمع
 هللا دبع يلا ىلا هسفن ازع يذلا وهو
 تفثو الذ 'قداصلا دمت نإ رثعج



 نم مث اف قرعف يصاعملا نم بضخن

 بدعرخ الاوحلاماهدحا نا رحب هقرع

 ف علطاف رين بذعلاو ملل جلاملاو

 هلظ نيع عزتناف هلظ رصباف ريدلا رحملا

 لاب ىنفاو رمتلاو سممْلا اهنم قلحت
 يعم نوكي نا يغبني ال لافو هلظ
 نو هلك قلما قاخ مث لاف يريغ هلا
 رينلا رجلا نم نينماوملا قلخت نيرحب
 لالظ قلخو ملظملا رجلا نم رافكلاو
 دمحم, لظ: وه قلخ .ام:لواو سانلا
 ىلع ضرع مث لكلا لالظ لبف "يلعو

 نامحي نالابجلاو ضرالاو تاوعتلا

 يلا نب يلع نءنمي نا يو ةنامالا

 مث كلذ .نيباف ةفامالا نم بلاط

 باطخلا نب رم رماف سانلا ىلع ضرع

 كاذ نق. هعنم لمحت نا ركب ابا

 ىلع هب ردغلا ىلع هنيعي نا نهضو
 دعب. نه هل ةفالخلا لمجي نا ظرش
 ني رهاظتم عنملا ىلع امدفاو هنم لبقف

 ناك هنا ناسنالا ابلمخو هلوف كلذف

 رمج يف لزن هنأ عزو ًالوهج امولظ
 لاق ذا : تراطيشلا لفك ىلاعت هلوف
 «ىرب ينالافرفك . اف رفك !نانالل

 هبادكا فلتخا ةريغملا تق نااملوكنم

 مهنمو هتعجرو هراظتناب لاق نممهنف

 لوقي ناك اك دم ةماماراظتناب لاق نم

 هبا” ال ةريغملا لاق دقو هراظتناب وه

 ليث اكيمو لب ربجو عجري هناف هورظننا
 ةياروصنملا ماقملاو نكرلا نيب هناعباب

 يذلاوهو يلعملا روص:ه يلا باحصسا

 لا را يبا نيب هسفن ازع
 رقابلا هنع ربت الف لوالا يف رفابلا
 سانلا اعدومامالا وه هنأ عز هدرطو

 كلقتنا لاف قالا ينوت الو هسفن ىلا
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 يف يذلا حوضفملا بذكلا ىلا اذه ةمالسلا ىلع هودجاو قبلا اذهب ىلاعت

 ضصنب نوش نال باذ انيمت نب نوشخب ىلا مالسلا هيلع دواد تسأ

 اروتلا نطلب لكتدُي مو اذو# يب مدقم وهو رصصم نم جراخلا وه مهتاروت
 اوتاما دعاصف ةئس نيرشع نبارصم نم جرخ نم لك نال سدقلا ضرا

 نوشخب نبا نومولشانم تادالولا تدعاذاف ةاروتلا صنب هيلا ف ميلك

 مثو طقف ةعبرا اودجو مالسلا هيلع دواد ىلا سدقملا ضرا لخد يذلا

 الو روكذ لا رنصم لخادلا نولشا نب رعوب نب ذييوع نبا ياشا نب دواد

 عشوي عم روكذما نواثا لوخد نمنااعم ىراصنلاو دوهملا ينعي نوذاتخي
 ةنس ةثاعم مالسلا هسياع دواد دلوم ىلا ةسدقملا نضرالا ليئارسا ىبو
 ضرالا لخدي مل:نوءولشا نا لوقي نأ اذه لع بيف ة:د نوعبسو اثالثو

 روك ذملا هدلو مهنم دحاو لكلا دلوي ل هناو ةنس نه لفاوهو الا ةسدقملا

 ميخالم باتكك دبثت مهيتكو ةئس نوعزاو فيثو ةنس ةئام هلو الا

 ىسوم دعب ليئارسا يب نم دحأ شعب لهنا عطقنو ايه ريغو ميمابهاربو

 مكفهدحو ٍنوراملا ندوكلا عا روع الا ةدس نيثالثو؛ةيشإ ةثاخ مالسلا هيلع

 ةبذك نم نوكفنيال ةيظعلا ةرهشلا هذهوهيف حاضتفالا اذهو بذكلا اذه

 انمل اوبهعاف البلا نم هللاب ذوعنو ةاوس يلا الا ةأوس نمو ىرخا ىلا الا

 هناو هرغص ىلع لصفلا اذه عمج اذام هفالأتو ةباعك اثازكلا اذهب فا

 لبهجلاو بذكلا نم ةريسي راطسا
 دهاشلاب بئاغلا ىلع سفف  ههجو دلا> ينام نسحاو

 لاقفمالسلا هيلع حيسملا بسن هنم ثلاثا بابلا يف بيبطلا اقول را 8

 وال ىلا ناثا» ىلا ىلع يلا بودنملا راهيلا فيسوي نبا هنا نظي ناك هنا

 الثا: ىلا موخام ىلا نضوءاخ ىلإ ايتاتم ىلا ةيفسوي ىلا عاب ىلا يلم ىلا

 انخوي ىلا عدنه ىلا قادص+ ىلا يفع“ ىلا اشينم ىلا ثاهاف ىلا احنا ىلا
 ىلا عيرا ىلا رم ىلا يلم ىلا يداب ىلا ليايتلص ىلا لباب ور ىلا اشر ىلا

 عاتيىلا زايااككم ىلا ميخايلا ىلا انول ىلا عوشإ ىلا راهىلا ناريلاىلا ماصرق

 يلا



 كلش

 ةءاط لهاو دنهلالهاو نيصاالها تادالو يف هاذدك الا تادالولا كلت
 ةيربلا سجنا الا هب يتأ, الامو رهدلا حئاضف هذه* قرف الو لارقسو رقسو
 ميهاربا نيبف هلوق أهو دياز لوجو رخا بذك مث نالذخلا نمهللاب ذومنو

 ابا رشع ةعب رادواد ىلا
 رشثع ةثالث ركد ام ىلع مث امنا بذك اذه هنع هللا ىضر 96 دمسوبا اق 9“

 باذ اتنبمو مارااو مورضحو حرازو اذوهيو بوقميو قاححساو مهاربا

 دوادم أبارشع ةثالث ءالاورف ياشياو ذيب وعو زعوب و نومولشاو نوشخمو
 لاق مث ةنحلث هذبفهسفنل أبا لعيف هسفنءاب | يف دواد دعي نا ةتبلا زوجي الو

 صننب لحارلا وه اينحن نال كلذك سيلو أبا رشعةعبرا ةلحرلا ىلا دواد نمو

 فكرودولشا مهف ةلحرلا دعب الا ليايتلص هلوق ىلع هل دلوي مل هلاو ىتم لوق

 زاحاو ماثويو وهايز>او مارويو ظافاشوهو اشاو ثويباو ماعيجرو

 هدع ناف لبق دواد دع دقو اينحنو وهاشويو نوماو اشيمو وهاي زحاو

 دقت كانه هدع ناو هلبت يذلا لصفلا يف بذكلا اوقَمح دف انه

 لاق مث. سوه اذهو هسفنا أبا اينحن اولمج وا يناثلا ددملا اذه يف اوبذك

 نيديظع نيتبذك عمج لصف اذهو ابارشع ةعبرا جيسملا ىلا ةل-رلا نمو
 ينثا الا اوسيلف راجملا فسوي ىلا هدعب نم مث ليارتلص دع اذا هنا اهادحا

 قودصو روزاو مخايلاو ثوياو لباب ورو ليايتلص مو طقف حلف رمشسع

 اوناك اين مهيف دع ناف فسوي و بوقعيو ناثامو رازاعلاو ثويلاو ممجاو

 او.كاولالضلا اذهو قمللا اذهل اومعاف ريثع ةعبرا لوةيوهو رثع ةثالث

 ميسم هاب مهنا ينع ناك نا مث ايد هدقلعاو هيلع اذه زاج نم ةنوعرا
 بذك وا ىتءرفك دقفا رفك مدنع اذوب يفكو يسملا دلاو سويف

 نوعب راو نادثا ميسملا ىلا مهاربا نُث هلوق مث كلذ دحا نم دب ال لهجو

 هدانا خادوآ مهاب (هنع لذا دهنال .طوقم لوجو | شجحاف بانك( نيف دا دولوطم

 هلءجو يسملا دع ناف طقف نومبرا مث امناف اضيا فسوي دعو فسوي ىلا

 هللا نيدي نم اوبمعاف ظقف نيمب راو دحاو الا اضيا اونوكي ل فسوي دلو

 هلله نوعنا ودفن ىلا ىعدت يلع ل

 ايهاب لاتن مهنمو ةيمذلا ةقرغلا
 ماكحا اةعااالمس نود دكر لاء اماخ

 قه مهن»و ةينيعلا مهنوع“إو ةيلالا

 ادم نوءدقيو اعيمح اههتوهلاب لاف
 نم مهنمو ةيكلا مهنوع#او ةيحلالا يف
 باص صاخملا ةسخ :ةيملاب لاق

 .ةرسمحلاو ةمضافو يلعو دمع انكلا

 دحاو ءيش مهتسمخ اولاقو نيسحلاو
 لن ال ةيوسلاب مهيف ةلاح حورلاو

 اولوقي نأ اوهرك و رخالا ىلع دحاوا

 يفو لاف .اولاق لب ثيناتلاب ةماف
 رعش . مهئارعش ضعب لوقي كلذ
 ةسم نيدلأ يف هللا دعب تيلوت

 اطانو ايو. هيطبسو اس

 ديعس نب ةريغملا باحسا ةيريغملا

 نبا دقع دعب مامالا نأ ىعدا يبج'ا

 نب هللا دبع نب دم نيسملا نب يلع
 يح هنا معزو ةنيدملاب جراخلا نسما

 نب دلاخلا ىلوم ةريغملا ناكو تيم
 ةناءالا. ئعداو. يرمسقلا هللا دنع
 كلذ دعبو دمع مامالا دعب هسفنل

 يلع قح يف الغو هسفنل ةوبنلا ئعدا

 لفاع هدقتعي ال اولغ مالا: هياء

 نا لاقف هيبثتلاب هلوف كلذ ىلع دازو

 ىلع *اذعا وذرمسجو ةروص ىلاهت هللا

 لجر روم هتروصو هامجملا فورح

 دون نما جاني هلأ ىلع دول فرم
 نا عزو ةمجدحلا, هنم, عبأيب بلق هلو
 ركن ماعلا: قلخ دازا' الب ىلاغت هلا

 هسار : ىلع مثوف راطف ظعالا مسالاب

 كبر. ما مب< هلوق كلذو لاق حان

 ىلع علطا مث ىوسف قاخ يذلا يلعالا
 مفك: ىلع انبخك دقو ةامعا١: لاععا



 يلع يف نءطو مالدلا هيلع يلو ةعيب

 يف هرذعي ملو هةح بلط هكرتن ضبا
 جرخي كرا هيلع ناكو لاف دوقءلا

 ناكو هق> يف الغ هنا ىلعقملا رهظيو
 ص نم خحانتي زون ةمامالا لوقب
 ضف“ . يف رونلا_ كلذو ضخ ىلا

 ةيان ين كابر ست قل اك

 لافو ةوبن ريصتف ةءامالا خحانتي اميرو

 ةالغلاو توملا تفو حاورالا خسادتب

 خحانتلا ىلع نوقفتم بلك اهفاذصا ىلع

 ةقرفل ةلاقمغتانتلا ناك دقلو لولحلاو

 ةيكدزملا سوجلا نم اهوقان ةما لك يف
 ةيباصلاو ةفسالفهلانءو ةيمهربلا دنحلاو

 لكي  مئاق. ىلاعت هللا .نا مهبهذمو
 لخلل رهاظ ناسأ لكي قطان ناكم
 لولحلا ىنمهكلذو ريشا صاخعت ا: نم

 نوكب دقو. هزجب لولا نوكي دفو

 قارششاك وه هزجب لولملا اا لكب
 رولبلا ىلع اهفارشاكو ا ةوك يف نسهتلا
 كلم نيك رزيق لكلاب لوك ارألماو

 كبنار-و ناوي نلط و[ ضخ
 خجفلاو عسملاو يسأل .ةعبرا محادتبلا

 ركذ دنع كلذ حربش يئايضو غحرلاو
 ىلعاو 'لوصفتلا ىلع سونا نه ميقرف
 لفضاو ةوبنلا وأ ةلكلملا ,ةدترم ستارملا

 |١اوبا اذدو [ةينجلاو ةيئاطِيَقَلا بتارملا
 نه ١ رهاظ خخاننلابلوقي ناك لماك

 تاح ]| ةيايلعلا مهم ىو صفت ريع

 موق لافو يمودلا عارد نإ ايلعلا

 ىلع ايلع لضفب.ناكو ىدسالا وه

 هلأ مرو ملدعسو هيلع هلبأ ىلذ ىنلا

 ناكو الا هاعغوأ دوم عن يذلا

 اوعدبل ثعب. هنا عز دمحم مذب لوقب

 يد
 000 ا يل حالا 1 8لاي ةا ةياصلار يت نيكو ماك

 كش اللب بذاك نيلقتلا دحاف اذه لمح ال يحولاو مسالا ين فالت>ا

 انركذ ىتلا دوهيلا بتك يفو نوما نب وهايشوي نب ايلحن انهاه لافو

 مسا يف نلاخو ميفايلا ىته طقساف زوما نب ايشوم نب ميفايلا نب اينحن

 دضلاو'يشلابنوقدصر ذادب الو مهبذك نمانمدق اكو مي ظعاذهو نوه نب ايشوب

 ىو هللا دنع لجأ موصعم لوسر ىتم نا يف نوفلت# ال منو اماه

 ةبسن ىمصم لجخا نم ةلك لوا يف لاق دق وهو مهلك ءايبنالا رئاس نمو
 ميرم جوز راجتلا فسوي بسنب الا تاي مل مث ميهاربا نب دواد نب يسم

 مثهيسملا ةبسن ركذي هنا لوقي فيكف هما جوز مهلا بيير وه مثدنع يذلا

 فسوي دلو وه سيل لاوبلاسيتلا اذه دنع عيسملاو راعغلا فسوب ةبسنب يأ

 اذه يف حيسإل لخدم الو هب هاف ال ابذك رزذقلا اذه بذك دقذ الما

 نولوةي ال مثو رالا فسوي داو هولعمينا الاهوجولا نم هجوب الصا بسنلا

 هلا هناو ميرم نم هللا نبا هنا نولوةيف مث اما دوهيلا روهجج الو نحن الو اذه
 ةوهيلا نم ةياوتسلاو ”لوقتف نم اءاو اذه« نعا هللا"ىلاغت ةارءاواهلا ناو

 هقلخ يدا دبع هنا ىراصتلا نم ةيودقملاو ةيناقلولاو ةيسويرالاو انعم

 هللا مهنعل دوويلا روج اماوركذ رتغنممالالا اهيلع ير نظييف ىلات هلا

 دوههلا- نم ةللق ةفئاط نا لب كلذ نم هلل ئئاح ةدشزر يغا هنا نولويف

 اللاو هل" اقّمعَو مرقل ادهاشاالا»ىم ئرن اموراجلا كقسوي نإلهنآ”نواوقي

 ٌزاَجنلاف توي الا ركذي الث دواذ ىلا ميسلا بسن ركذي هناب ادبي فيكف
 ركذي مل هنكل 0 هلوقل ناكل رع هما تن ركذ ةنا وأو دؤاد ىلا

 متا نآادْمف هب ادنبابام ققحي نا نف.لذناا ىقسإ ل مث الصأ رم يسن

 ديلاوملا ميم أبانرشعهعب را جيشا ىلا ةلحرلا ن٠ لاق راصنلا فاسوي بسسا

 ةيذكاقؤمللا“ اذ هذك اهدادولولب نوقباراو | نابثا متيسملا ىلإ ميهاربا:نم

 نم نوكي. فيكف الاو اهدحا نم ةوُرض دب الو فسوي داو حييسملا ناو
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 وخارصم نم جراخلا نوشخبداد باذ انيمجو باذ انيمع دلو مار اومار |

 زعوب با>ار _ :رم هل دلو نومولشاو نومولشا دلو نوشخب و نوراه ةجوز

 دواد هل دلو ياشياو ياشياهل دلو ذيوعو ذيوع ثور نم هل دلوزعوبو
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 سس سس سس ل سايس يسن

 دلو ماروو ماروهي دلو ظافاشوو ظافاشو#ي دلو اشاو اشا دلو تويبلاو

 دلو ايزحاو اي ز>ا دلو زاحاو زاحا دلو ماثوي و ماثوي دلو وهايز>او وهايزحا
 تقو هتوخاو ان دلو وهايشوي و وهايشوي دلو نوماد نومادلو اشذمو اثنم

 ليباب ورو لباب ردو ليايتلصو ليا .تاصاينن' دلو كلذ دعب ولبأب ىلا ةلحرلا

 قودصو قودصداو روزاو روزادلو محايلاو م>ايلادلو تويباو توبا دلو

 بوعي داو ناثموناثم دلو رازءلاورازءلادلو ثويلاو ثو.رلادلو جاو ميحا دلو

 راصف اهيسم يعدي ي ذلا عوسي تدلو يتلا مي رمبيطخ فسويدلو بوةعيو

 ابا رششع ةعبرا ةلحرلا تفو ىلادواذ نمو أبا رشع ةعبرا دواد ىلا جيهاربا نم

 يسال ىلا ميهاربا نمديلاوملا عيمجل أبا رشعةعبرا عيسملا ىلا ةلحرلاتقو نمو
 يفا1؛فالخ لصفلا اذهىنف( هنعدللا يضر دمجوبا لاق ) ا دوأومنوعب راونانثا

 يخالمباتك اهو ةاروتلاك لقنلا يف ثدنع يه ىنلا دوهيلا بتكو ةارونلا

 اذوه# ن؛ حراز ةاروتلا ينواذو مب نإ خرات انهاهلاقف( ١)يمايهاريوباتكو

 نوبذكياال .ءايننالاو نءريخلا دحا نه بذكو. مسالا ف فالنخلا اذهو

 اذهو ماروي نب ايزحا دولا بتك ينو مار وه نب وه اي زحا انبه لاقو
 بذاك نيلقنلا دحاف اذه لمتحي ال ىلاعت هللا يحوو هاممالا يف فالتخا

 ماثوي ةروكّذملا دوهيلا بنك ينو وه ايزحا نب ماثوي انهه لاقو كش الب
 بدك يف امم هاب ةثالث طقسافاايزح١'نب شأ نب ايصما نب ايرؤع نبا
 دقف اهب نوقدصم متو دوهلا بتك اوقدص ناف !ًدج ميظع اذهو دوههلا

 _:سمدبال ةبذاك دوهيلا بتك ناف ىته اوقدص ناو لبجو ىتم بذك

 وهاي ز>١ انه لاقو أعم هدضو* يذلاب قيدصتلا ىلع اولص> دقف كلذ دحا

 اذهوماثوينب زاحا ن ايقزح ةروكذملا دوهيلا بنتك يفو ماثوي نب زاحا ن؛

 مثايهارهو ةفحأ يفو )01(

 | تويبلا دلو ماعيجرو ماعيجردلو نو.ولشاو نومولشا كاللاادواددلوو كلما

 برقا كلذ نا اوًارب ان مهيف لازتعالا
 لولخلاو هيبشنلا نم دعباولوقءملا ىلا
 هيبشتلا عبرا ف ةروص والغلا حالت و

 باقلا مهو مخانتلاو ةعحرلاو ادبلاو

 نابفصاب مل لاقي بقل. دلب' لكب و
 ةيكدزملا يرلاب و ةيدوكلاو ةيفرحلا

 ةياوقذلا ناجي رذاب 1 ةيداينسلاو

 رع ارو اكو + ّ 0 هاو 9و هش ةسشوعاو

 هللا دبع باعحصا ةيبابسلا + ةضيملا

 هافنث هلالإ تنا ينمي عراستلا

 ابدوبي ناك هنا اومعزو نيادملا ىلا

 يف لوقي ةيدوريلا يف ناكو لاف
 لافام لثمىسو» ىدو نون نب عشوب
 نم لوا وهو مالسلا هيلع "يلع يف
 هنمو لع ةمامأب ضرغلاب لوقلا ربظا

 نا اومعْرو ةالغلا فانصا تيعذنا

 يعلالا هزإلا هفو لقب ' م ل

 يذلا وهو هيلع ىلوتسإ نا زوخي الو

 قرإلاو هتوصدعرلاو باهس' ١ يف + ىمجيي
 ىلا كالذ كعب لازخيس هناو هطوس

 تاما ال دع رالا "الف ضرالا

 ةلاقللا ءافش“ أب نبا ربلغا:!ئاو انو

 فنفوتلاب تلاف ةقرف لوامهو ةءامج هيلع

 ءزجلا معاني تاافو ةعجرلاو ةبيغلاو
 ىنعملا اذهو يلع دعب ةمئالا يف يملالا
 ىلع اوناك ناو ةباحصلا هفرعت ناك ام

 قانا 1از1 جلكوم
 ايل

 قيع اقف نرح هيف لوقي ناك هنع
 اذاه هيلاةعقلا تعئرو مرحلا يف دحاو

 مرح يف ًانيع تأقف هللا دي يف لوفا
 ال هيلع ةيلالا مسا رمع قاطاف هللا
 يلا باحصا ةيلماكلا كلذ هنم فرع



 ةيرابخالا نيبو نيهان ني رح

 ا سو 7 ُ

 ةيديعولاو ةيليضفتلا نيب كلذكو

 دريل نم هللا ندع لكس لاتق
 ةاماب نيلئاقلا "نا َبْحعلا نمو #
 ميظعلا قالتخالا' اذه عمرظتتملا

 ماكحا هيف نوعديف نويحخ# ال
 هيلع ىلاعت هلوق نولواتيو ةيلالا
 0 ا

 بيغلا لاء ىلا نودرتمو نونمئملاو

 يذلا رظتنملا مامالا وهارلاف ةداهشلاو
 هلق هروعدي ال ةعانلأ . ع هلا د
 نيحانلاوحاب انربخي وانع بيقي ال ةنا

 اهلكوةدراب تاع ىلا قلخلا بساحي

 رعش ةدر لوقعلا نع
 اهلك دهاعملا كلت يف تفط دقل

 ملاعملا كلت نيب فرط تريسو
 رئاح فك امضاو الارا ف

 مدان 0 اعراق وا نفذ ىلع

 1 يف اولغ نيذلا مم هيلاغلا *

 ةيقاملادودح نم هوجرخا يتح مهنا

 ابرق ةيملالا ماكحاب مف اوكحو
 ا للا ا

 يفرط ىلع ممو قلحلاب هلالا اوهبش
 مهتابهش تاشن اناو ريصقتلاوولغلا

 ةيفحاتتلا بم ادم لول ابق ادهم

 هلوسرو كلمت

 دال 0 راما دز راها
 ىراصتلاو قلخلاب قلاخلا تببت

 هذه ترسف قلاخلاب قلخلا ةهبش

 الفلا ةعبشلا-نافوأ يق تارمشلا

 ىت> يف ةيملا ماكحاب تك ىنح

 لصالاب  هيبشنتلا ناكو ةعالا ضعب

 ىلا تاء انمتاو ةعيشلا يف عضولاو

 نكمو كللذ دعب ةنلا لفا ضعب
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 كاذ ىف نيقداص اوناك ناو بذّلاب ةرهاجلا ىلا الا اوعجري مل ذا نيملاعلا
 أزيش نيعبسلا ةاروت ناتضراعتم ناتبذاكتم ناتفلاختم ناتاروت تاصح دّقف

 دوهلاو 4 ا عوب نم اًقح اعيج امهنوك عنتملا لطابلا ن مو ءارزع ةاروتو

 ةيرماسلا ةاروت ىوس 5 نيتاروتلا نيتاهب نموهم قدصم مياك ىراصنلاو

 تناك امهياف ةبوذكم ىرخالاو اق اهادحا نوكت نا نم ةرورض دب الو
 ين ريخ الو ةروريض لطابلاب نامالا ىلع ناتفئاطلا تلص> دَقف ةبوذكملا

 دقلف ةبوذكملا ف [ئيش نيم.سلا ةاروت تناك ناو لطابلا نيّقيب نمت ةما

 نمو هولدبوو ىلاعت هللا مالك اوفرح ذا نينوعلم نوب اذك هوس ويش اوناك
 ةاروت تناك ناو هلقن لويق الو هنع نيدلا ذخا لحي الف ه4تفص هذه

 ذخا لمي الو ىلاعت هللا مالك فرج ذا اباذك ناك دقف ةب وذكملا يف هارزع
 ًابذك اهالك نوكي وان رءالا دحا نم دب الو باذك نع نيدلا نم يش

 بذكلا نم اهيفامم انمدق امل هيف كش اال يذلا نيّقيلا قحلا وه اذهو

 مهنيدلطيو اعم ناتفئاطلا تقسو ةفرحت ةلدبمأهناب عطقلل بجوملا ضافلا
 نالذألا نمهللاب ذوعنو ةبوذكملا بتكلا كلت 5 هعجرم امنا يلا

 ' نالطب نكت يف 7-0 هدحو ىلصفلا | اولمأتف 2 دمح وبا لاق 4

 دنع ةاروتلا فو هيلا فاضتسا اذا اندروا ام رئاسإ فيكف نيتفئاطلا نيد

 رخ ا فاللتخا ىراصنلا .دنعو دوهلا
 هللا لوسر ىلا فاوكلا للفن لوقنملا مالسالاب انيلع هتمعن ميظع ىلع نيلاعلا

 يذلا لام لك نمو ٍتذك لك نم “ىربلا مسو هيلع هللا ىلص موصعملا

 برولا دبجلاو ردقلا اذهيهنم انيفتكا

 نيملاملا بر هلل دبجلاو ةعصلاب لوقملا.هل دهشت

 ( اهيفعوضوملا هاظلا بذكلاو ةعب رالا ليجانالا تاضفانم ركذ )
 يناواللا ىتم ليمن ًادبم واحلا ًادبم كلذ لوا 6# دمحوبا لاق »
 دوادنباهيسملا عوسي ةبسن فعبصمةبترلاو فييلانلاب ل يجانالا لوا وه يذلا

 هتوخاو اذوهي دلو بوقعي و بوقعي دلو او قمحسا دلو ميهارباو ميهاريإ

 | دلو ملرضحو مورضضح دلو ضراف نا مث 3 خراتو ضزاف ناماث نم دلو 0

 مارا



 *«ه .٠

 نا انركذ ام دوهيلا دنع ةاروتلا ينو روحان هل دلو ذا عوراش نس يناثلاو

 ةئام ناك هلك روحان رمع ناو خراتهل دلو ةنس ني رشعو اهنت غلب امل روحان

 نيعبسواهسأ غلب امل روحان نا ميلك ىراصنلادنعو ةنس نيعب راو [ناكو ةنس

 اذه يفف ماوعا ةناكو ماع يتئام ناك هلك روحان رمع ناو خرات هل دلو ةنس

 ينادلاو هلك روحان رمع اهدا نيمضوم يف نيتفئاطلا َنْيِب تذاكت لصناا

 ناك خرات نا انركذ م دوهيلا دنع ةاروتلا يفو رات هل دلو ذا روحان نس

 هرمع ناك خرات نا مهلك ىراصنلا دنعو ماوعا ةسمحو مان ىتئام هلك هرمت

 روك ذملا فالتخالا نم دلوتف ( دمع وبا لاق ) ماوعا ةيئاثو ماعيتئام هلك
 ىراصنلا دنعاماعنوسمحو ماعةثامالثو ماع فلانع ةداي ز نيتةئاطلا نيب

 م امضومرشعةعست يو اهخي رات يف دوهيلا دنعوه ام ىلع ايندلا خي رات يف

 نا زوي ال بذاكتاا نم اذه لثمو مثدنع ةاروتلا فالتخا حضوف اندروا

 قداص لوف نم الوةنبلا يبن لوقنمالو ًالصالجوزع هللا دنع نم نوكي

 بتكلا كانو ةاروتلا نوكتنا كش الب اذهب لطبف سانلا ضرع ند ملاع

 دب الو ابرطضمالوخدم ادساف القن نكل معلا ةعص بجوي القن ةلوقنم
 لقئاوقدصي نا |ءا اهدحا نعمل جرخم الدج واةسمدحا نمةرورسض ىراصنلل

 منقي رط هذهو ميبتكلو ىلاعت هللا نع ىسوم نع ةحيفصاهناو ةاروتلل دوهيلا

 اون ن يذلا موف السا ىلعو موسفنا ىلع اورق أ دقف اولعفناف ةرظانملاو جاجحلا يف

 اويذكي وامالسا هيلع ىموم ل وقو ىلاهت هللا لوفاوةلاخذ ا بذكلاب مهنيد مهنع

 اوبذكي وا اذه نولعفي ال مثد لجوزع هللا نع لقن ايف ماللاهيلع ىسوم
 هنا نولوقي امم بتكلا كلت يف اهمهقلعت لطبيف مهبتكلو ةاروتللدوهيلا لقن

 اوأوةي واهلقن عثعا ال اب جتحي نا دحال زوجي ال ذامالسلا هيلع عيسملاب راذنا

 اومجرت نيذلا اخيثنيعبسلا ةمجرت ىلعمدنعامف اولوعامنا مهنا مهضعب لاقاك
 ال مناف اذه اولاق ناف سوولطبل ماللسلا مهيلع هايبنالا. بتككو ةاروتلا

 اونوكي وا ثالذ يف نيفداص اونوكي نا اما نيهجو دا نه ةرورض نولخي

 برهلل دمحلاو مرا طقسدقف كالذ يف نيبذاكاوناك ناف كللذ يف نيبذاك

 « اي (لصقلا)

 وأهدلو نم يردن الوةجح نم ضرالا
 رشع ةيناثلاو رع ةيداحلا#هريغ نه

 ال تلافو طباخلا هذه يف تففوتةفرف

 اذكل لاحلا ةقيقح عطقلا يلع يردد

 لك يفو هتماماب لوقنو اضرلا يف عطقن

 نه نحنف هيف ةعيشلا تفلتخأ عضوم
 هللا رهظي نا ىلا كلذ يف ةيفقاولا
 يف كثي الف هتروصب رهظي و ةجحلا
 ىلا جاتحي الو هرصبا نم همام

 هتزمم لب ةشيو ةماركو ةزهعم

 ريغ نم هايا مهرساب سانلا عابتا
 قرف ةلمح هذبف * ةعفادمو ةعزانم

 دحاودحاو ىلع اوعطقي رشع انثالا

 + مثرسساب لك ىلع اوعطق مث مهنم
 دق ةبيغلا اولاق مهنا بمعأا نءو

 ةنس نيسمخو افينو نيتئام تدتما
 دقو مئاقلا جرخ نا لاف انبحاصو

 مييحاصي سياف نيعب رالا يف نمط
 ناتيام ىهفتني فيك يردن انلو
 اذاو ةنء نيعب را-يف ةنس نوسمخو

 كلا ةدم نع موقلا لثس

 سايلاو رضحلا سيلا اولاف روصتي

 نم ايندلا يف ناشيمي مالسلا اهيلع
 ماسعط ىلا ناجاحي ال ةنس فال
 دحاو يف تالذ زوي ال لف بارشو

 ممالتخا عمو مهل يف تببلا لها نم
 ةبيغلا ىوعد عمك حمب 5 اذه
 نامهب فلكم مالسلا هيلع رضحلا مث
 فلكم نءاض ؟دنع مامالاو ةعامج
 نوفلكم ةعاجلاو لدملاو ةيادهلاب

 نمو هتنسب نانتسالاو هب هادتفالاب
 اذبلف هب ىدتقب تك ىريأل

 ةيلدملإب نيكسٌتم .ةيمامالا تراَص

 تافصلا يف ةهبشملابو لوصالا يف



 يف نيئطخم انكو تاما دفق نسما

 نب دمح ناك مامالا ناو هب ل

 انل ربظ الو رفعجو نسما وخا ىلع

 كرا انلكو .هب هنالعاو رفعج قسف
 هنا الا هلاح لثم ىلع ناكن سحلا
 نيماما انوكي مل اههنا انفرعرتستي ناك
 انفرعو ابقعهل اندجوو دم ىلا انعجرف

 *هي وخا نود مامالا وه ناك هنا
 سلو ابا نسل نا تلاف ةءداسلا

 بقعيملو تامفنا اوركذ ام ىلع ىمالا
 راتساف نيتنسب هيبا ةافو لبق دلو

 ءادءالا نه هريغو رفعج نم ًاقوخ

 5 رتل اقل املا وهو دهم هعماو

 دلو هنكلو نبا هل نا تلاف ةعباسلا

 ىعدا نءلوقو رهشأ ةيئاهثب هتوم دعب

 مل كلذ نال لطاب نبا هلو تام هنا
 ةنماثلا#نايعلاةرباكم زوحيالو فخي

 ال نا سو نسحلا ةافو تحص تلاف

 يف لبحلا نم ىعدأ ام لطب و هل دلو

 نسحلا دعب ماها النا تدنو هل ةيرس

 هللا مفري نا لوقعملا يف زئاج وهو

 ثوم يصاعملضرالا ل ها نع ةححلا
 ضرالاو هيف ماما ال نامزو ةرتف
 لبق ةرافلا تناك كة الب مويلا

 ةعساتلا# لو هيلءهلل ا يلص يلا ثعيم

 هتوم عصو تام دق نسملا نأ تلاف

 فالتخالا اذه سانلا فلتخا دقو

 دقدنا كشنالو وه فك يردن الو

 وا هتوم لبق يردن الو نبا هل دلو

 ضرالان ا ًانيقي لعن اناالا هتوم دعب

 بئاغلا فليللا وهو ةجح نع اولخت ال
 رهظي ىتح عاب كقنو ءالاوتن نحن
 ةلمج عوراش رمح اهدحا نيعضوم يف بذاكت نيتفئاطلا نيب لصفلا اذه نسحلا نا لعن تلاف ةرشاعلا# هتروصب

 يم

 نيئسو اسوة نس ةئاه شم ناك م خونخ ربك جبر ناو ئاشوتم دلو ةنس |

 خونخ نس |هدحا نيعضوم يف نيةفئاطلا نيب بذاكت للصفلا اذه يف ةنس

 رمع ىلع ناتفئاطلا تقفتاو خونخ رمت ةيك ةساثلاو لئاشوتم هل دلو ذا

 هل دلو ذا حون رمت ىلعو حون هل دلو ذا غعال رمت ىلعو غعال هل دلو ذا ناشوتم

 دنع يتلا ةاروتلا يفو ذاذشترا هل دلو ذا ماس رمت ,لعو ثفايو ماحو ماس

 رمسناو مئاش هلدلو ةنس نيثالثو أسم غلب امل ذاشفترا نا انركذ ام دوهلا

 فنا مياك ىراصنلا دنعو ةئس نيثالثو اسمحو ةنسةئاعبراناك ذاشفنرا

 ذاشفنرا رمع ناو نانيق هل دلو ةن- نوئالثواسمسو ةنسةئام غلب ال ذاشفترا

 نيثالثو ةنس ةئام غاب امل نانيق ناو ةنسنوتسو اسخو ةنس ةئاعبرا ناك

 ةثالث ين فالتخا هدحو لصفلا اذه يف نوتفئاطلا نيبف ئاش هل دلو ةنس

 ثلاثلاوهدلوهل دلوذا ذاشفنرا نس يناثلاوةلمج ذاشفنرا رمع |مدحاعضا وه

 ةاروتلا ينو هل دوهيلا طاقساو نانيق ئاشو ذاشفنرا نيب ىراصنلا ةدايز

 ٍئاش رمت ناورباع هل دلو ةنس نيثالث غلب ال ناش نا انركذ ام دوهيلا دنع

 ةئام غلب ا ئاش نا ماك ىراصنلا دنعو ةنس نيثالثو ةنس ةثاعبرا نآأك

 ةنس نيتسو ةنمس ةئاعب را ناك هلك ٌمئاش رمع ناو رباع هل دلو ةنس نيثالثو

 ذا اش نس اهدحا نيعضوم يف نيتفئاطلا نيب بذاك لصفلا اذه يفف

 ملاذ نا ةاروتلا يف انرك اك دولا دنعو مئاش رمع ةيك يناثلاو رباع هل دلو

 ةئام غلب ا غلاف نا مهلك ىراصتلا ِدِنَعَو 77 اول دلو ةنسنيث الث غلب ذا

 نينثا ملب امل اوغار نا انرك ذ 5 دولا ةاروت يفو اوغار هل دلو نيثالثو ةنس

 ةنسةئام غلب أل اوغار نا ميلك ىراصتلا دنعو عوراش هل دلو ةنس نوثالثو

 نا انركذ ام دوهيلا دنع ةاروتاا ينو عوراش هل دلو ةنس نوثالثو نينثاو

 ماع يتئام هلك عوراش زمع ناكو روحان هل دلو ةنس نيثالث غلب ذا عوراش

 ةئامو ةنس نيثالث غلب ذا عوراش نا مهلك ىراصنلا دنعو ماع نيئالثو

 ينف ةنس نيثالثو ةنس ةئامالث ناك هلك عوراش رمت ناو رو>ان هل دلو ةنس

 يناثلاو اوغرا ةخسأ ينو )١(



 قر
 ا م ا لا م يس ل سس م مصصس

 اهوفلاو ليجانالا اوبتك نيذلا نا اذه تمالك علاط نه لك دنع مسيو

 رابخالا ند أميف هودروا ايف مهذاكتل بذكلاب نء ها نيباذك اوناك

 ميظع ىلع نوملاعلا بر هلل دبجلاو مهب رتغا نأ نيكلبم نيفختس# اوناك مهناو 4 . 1 ا

 نه دراولا ديلوت لك نم يربلا شغ لك نم ملاسلا مال_سالاب انيلع هتمعن

 نه اللجو رع هللا 89

 يينأا امصوصنل مبذكتو ةاروتا صن فاللوغ ىراصتلا هتشت أ م 200

 ةاروتلا لع كلذ ف اودقعا مهنا ىراصالا ءالع صضعب ءاعداو دوهلاأيدياب

 دوهيلاو قارولا ءارزع بتك ىلع ال سوهلطبل اذهش نوعبسلا اهججرت يتلا

 (امف دوحوم ىراضن :ا دنع فالخلاو نيت وسال يتاكب ا

 ةنابرلا نيب اهيف فالتءا ال ىلا 6 اد هاروت ف د_# وبا لاق

 هل دلو ةئس ةثامو ةئس ناثالث مدا نئاع ا مم ةيوسيعلاو ةياناعلاو

 دحا نيب فالتخلا الب ىراصناا دنعو ثدش هاممو هساحو هرمشك دلو

 هنود د>أ دنع ٠

 ثنيش هل دلو ةنس نوثالثو ناتئام مد ١ ىلع | مهقرف عيمج نم الو مهنم
 ةئامو نيتس سم ثديش شاعامل انك ذ 3 دولا دنع ىتلا ةاروتلا ينو

 سمو ةئاس يتبام هيل شاعامل مهلك ىراصنلا دنعو شوزنا دلو ذل

 نيمستا شاعال شوينانا انركد 5 دوريلا يتاادنع ةارودلا ينو شوينا دلو ننس
 ةيأمزل ةنلس نيمالق شا اذ ولا نا عباك ىراتمتلا ادلعأو ناني اذأوأةئ
 شاع امل نانيق نا انركذ 15 دوهيلا ذ_:ع ىتلا ةاروتلا يفو نانيف دلو ةنس

 ةيبل ياما نخاع نايف اما زاك انزل ضر“ ذو ل ني
 لالبم نا 0 ام دوهيلا دنع ىتلا ةاروتلا ينو لالبم دلو ةنس نيعبنسو

 غلب 11 لاللم نا مهلك راصنلا دنع اي ذو هنن وك 5
 ذا ةراي رمت يف نا:ةئاطلا تقفلاو دراي دلو ةئس نيتسو اسمو ةننب ةثام

 اس غلب امل خونخ نا انرك ذ م”دوهيلا دنع يثلا ةاروتلا يفو خوتخ هل دلو

 اسوعو ةناستةثاءالث ناك خونخ 1 ميمج ناو ءاشوتم اذلو ةندم'ناملتاو

 نال ايو ةدال نأ غلب ال خونخ نا ةباك راصالا دنعو ةئمس نيتسو .

 ةماماب لاق نم ةلك تئشتو مهعاوعو

 تف ةريك" اًنانصا .اوقرفلو نسحلا
 موو تم :ةكامأ ىلع ةقرفلا هذه

 نسحلا ةمامابا لاق نم ريغك ميلا
 وهو لاضف' نب يلع نبا نس بلآ مهتم

 ريثك مئاهقفو مهب ءاصا لجا نم

 رفعج دغب اولاف 5 هقفلا

 تخا يلع تنب ةم“افو رفعج نب ىلعب

 رفهح نبأ ىلع ةءاماب موق لاقو رفعج
 دعب اوفلتخا مث ةديسلا ةمطاف نود

 اريخك فالتخا ةمطافو ىلع توم

 يبا 'ولغ':ةتئاامالا' يف منهضدب االغو
 اولاق“ نيذلا ماو يدسالا باطحلا
 ىدحاهتومدعب اوقرتفا نسحلا ةماماب

 ةروهشمباقلاممهل ت تسلو ةقرذ ةرشع

 لوالا«ةقرفلا مهلي واقا .ركذن 0

 الو الا وتو تي نا ناش
 نال !رهاظ هل دلو الو تومي -

 تنث دقو ماما نم اولخم ال ضرالا
 هذهو ناتنيغ هل متاَقلا نأ اندنع

 مث فرعي و رهظيسو نيتديغلا ىدحا
 نا تلاف ةيناثلا# ىرخأ بيغ بيغي

 مئاقلا وهو ءيجي هنككل تام نسحلا
 مايقلا' وه مئاقلا ىنعم نا انب أر انال
 ال نسألا تومي عطقنف توملا دعب

 يمينا هل دلو الو هيف كشن
 نسحلا نا تااق ةئلاثلا#توملا دعب

 هيخأ رفمج ىلا ىهواو تاءدف

 كلاق هعبارلا# رنج ةءامأ تعجرو
 رعمج مامالاو ثام دق نسحلا نا

 ملذا هب ماهنالا يف نيئطخم انك اناو

 انت هلبقغ الو تام الف اماما نكي
 ةاوغو' افي اقم ناك .ارفمج 3

 نا تلاف ةضماطا #" الطف نسل



 الا اننامز يق ةيرشعانتالا قي رظوه
 لاح يف تعفو ىتلا تافالتخالا نا

 رشع ىننالا ءال "ره نء دحاو لك

 نيب و مهاب ترح ينلا تاعزانملاو
 انيك تو مهماعا ينيو مهتوخا

 هرك دير ملا كِهذِم اهنع دبي الل
 ةعيشلا نم نا ملعاف اهدرون مل ةلاقمو

 نإ ىسو» نإ | دمحا ةماماب لاق نم

 لاقنهوا ظرلا يلع هيخأ نود رفعج

 ذا وا كش يلعب

 قكسمرتخ نوم وهوا ةويآ كأم
 تنشف اهجشانع هدنع زع الو ةمامالل

 هتوم دعب اوفلتخاو. هئمامأ ىلع موق

 لاقو مم نييسوم ةمامأب موق لاقف

 وهن اوقي و ل نب ىلع ةماماب موق

 [ميا] منوم دعب .اوتلتكاو كسلا

 لاقو يلع نب رفعح ةماءاب موق لاقف
 م ناكو يلع نب نسا ةماماب موف

 نحاطلا نالف نب ىلع هللاقي سئر

 بابسا ىوف مالكلا لها
 11. نيعانلا . لاماو ]ع ب نعمَح
 ةب وهام نب متاح نبا سراف هناعاو
 فاخو تام دفن ادمم نا كلذو

 نسما انجتما اولاق يركسعلا نسحلا

 لاق ند اوبقلو الع. هدنع دجي ملو
 نما اووقو ةب راما نسحلا ةماماب

 ناب. اواو نسحلا توم دعب رفعج
 هتماءاتلطبف فلخ الب تام نسحلا

 الا نويكيال مامالاو بقعي مل هنال

 رثعحزاحو:بقعو فاخ هل نوكي و

 ااءدا ىوعد._ دعب نحلا تاريم

 دس لح نم كلذ لمف هنا هيلع
 دنع مرما فشكناو هربغو هي راوج

 سانلا صاوخو ةيعرئاو ناطمللا

 نم ناكو
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 ةفاكن ع ةفاك يزورمغلا لهل بجيب الن لقنل مل ةزهعم لكك هللا ةنعا ىلا
 اهدياوت نعزجم, الو دحا ىلع اهب موقي ال .ةجحلاف ةدهاشملا ىلا غاب ىتح

 هريغ مث رئوعم ال يذلا.هلك ىراصتلا رّعم دم وبا لاق + هل > ال نم

 ةتوسانااب ةتوهاللا دايختاو هللا ءاو هلا يسم ناو ثيلغنلاب م وق ن

 دوبيلا بنك يف امم [ءي اوةلغت ظافلا لعو مهليجانا لعهلكو ه امن ا 1

 اين[ نككو:ةازوتلا ننا ةراتبإ ةفاطكو امرنا" باجيو انشا تباتكو روبزلاك

 لبا ىوعد تلصفت ابليوأت ف دووبلا متمعزان دقاي رخز باكو ناهلس

 ءانينالا: تدك ةاروتلا ناب اوِهوُمو لبظاب وبفباذكه: ناك امو ىوعدل

 ا م صدأ [يف نوفلتخ ال هاوس دوهيلا يديأب و معديأب
 معلب وأت وماوعد يف ملل ةجالا اهيفيتلا ظافلالا ثان اولعجين بعدكلا كالت

 لومب انعشوا دقو هذه ىوس ةلج الو الضا اذهريغ ةمح مع دياب سبل
 ام ةرثكل ةلديمةلعتقم اهنا انهضواو نى تكلا كلتنايعا داسفهتوقو ىلاعت هلا

 نم ىلا مهنم قيرطلا عالمتناو اهلقن داسف أضيا انهضواو بذكلا نم اهيف

 نينو هوجولا نم هجوب ةتبلا هففد !دحا نكمي الا بتكلا كالت هيلا تمن
 مهليجانا ناب مرارقاو ةلمح ئراصالا لقن داسف هتوقو ىلاعت هللا لوخي افنا

 جلل قلعت لك لطبق اهوفلا+ لاجرل 'ةلؤم بك اهنكلو  ةلزنم: تبل
 نا ”ماوعوب يسب يذكت قلاعت هللا ءاشنا دروت مث نيللاعلا بر لا دخلت

 ينتلا' ةاروتا صن هيف نوفلاخي أم درونو ءاوس مدنعو .دويلا دنع ةاروتلا

 مهةيدصت نم ةرهاظلا مثاوعد بذك دحا لكل حولي ىتح دوهيلا يدياب

 كالذب لطيف اهصوصتا ميبذكت ىرئو ذْوُملا دنع يتلا ةاروتلا نصوصنتل

 ال ذا دوهيلا لقن يف اب و يف ا مهتلعت
 | شحافلا بذكلاو ليجانالا تاضقانم لجو زع هللا نوعب ركذن مث بذكي

 كلذ يف لاكشالا مفتريف قيفوتلا ىلاعت هللابو اهعبمج يف دوجوملا حوضفلل
 زتغ" ترم لك نيتفئاطلا يدياب ام لك نالطب ةفرعم يف يودسي وةلخح

 ضيا للملا رثام نةو“ةماقلاو ةصاخلا نم مهنمو انم هانعضف امل مهناتكب

 0 تس جاوتحالا دحال مصل

 و



 26 د د“

 نم لزاما ليجنالا بهذ كلذ لالخ يفو الب || هيلع حوش مف مفر

 اوناكف 8 5 رخو ميلع ة هع ا هللا اهاقبا ةراسا لوصف الا لجو ز ٠ع هللا

 مني اوفثكو راسلاب :ااررظذئايحنف كالملا هايم 1 : 0

 وه يلوو هوبا تاماملفارسسةيئارصنلا لع هب رف نوطنطسق هل تداوفاهجوزتو

 اهرابظا لع ردقأ 5 كلذ عمو هالو نش ةريتك ماوعا دعب ؛ ةينارصنلا ربظا

 اما تي اهانب و ةيايطنطسقلا ىلا ارهش ةريسم ةيهور نع لحر ىتح

 ىلاعت هلل يبن قول د.ع 3 نأ نالوةي .هدعب هئباووه انكونأ ناك

 لخاودلا ةرثكل لصتم لقت هيف مص نا لادف اذكه ناك نيد لكو طقف

 الو هتياح ىلع هلها ردقي ال فيسلا تحت اًرس الا ذخاوي ال ايف. ةمقاولا

 مهيف اثفان 1 6م نيط:طسق رصنت مهند روظال 5 هليدت نم عتلا ىلع

 اذن منكما ماع نوسادم ةينانهريغ مف ناكو ةتغب ةيئانملا لوخد

 نع دحا لقني نا ةتبلا اوك الو اوبحا ايف لالضلا نم متولذدي نا

 الواوا غلا لو يطق رام دلع 20ز فهي نعيالو انحورر نعبالو ةيطأب نووعت
 ني رتثسم اوناك مهنا نم انركَد 1 ةزهاب ةزوعم الو ةرهاظ:ةي ا ساوب نع

 نا مهتايح لوط هريغو تبسلا مازلا نم دوهيلا نيدب نء رجاطم نيفثض

 تاب وذكاف تارهتملا ن.ءالؤهىلا ئراصتلا هيض الكف | ران يي نا
 سورومرابخال- دولا: عدت يذلاك دحا !هلثم. ءاعدا نع زوعل ال. ةعوضوم
 ضفاورلا هيعدن يذلاكو ءاوسب ءاوس ينال ةينانملا هيعدت يذلاكو مييناثم

 مههارباك نوحلاص موقل نوطسملا نم فئاوط هيعدت يذلاكو نوءلخ*إ نأ
 كفاو بذك اذه لكو مريغو يعارلا نانيشو ينالوا سم باو هدا نبا

 همالكب هو الوردي ال نءىلا مجار ار هلقن اماف ان 17 لك. نال: ديلوتو

 ينام باوصا ناك اذكهوب هقدضي يقع هالو ني .ع؟*  ناهرت مص الو ةححم

 كألملا مارب يدع مارب هبركم دانزهشا نال و ربظ هناالا 0 0

 ميلك مهبلصو ينام باصف هباوصا ميه رفظ ىدح هب نمأ دلو هنا هيمثواو

 ا دنع

 2مم

 وحلاو ديبدلاو يتجناو ىفنرملا

 0 رلاو لخاكلاو قداصلاورفابلاو

 رظمنملاو مئاقلاو ةححلاو كرلاو يقنلاو

 مامالا نا اولاق (ةيفقاولا ةيليعاسالا)

 قافناب هيلع اصن ليعامسأ رفعج دعب
 ةتوم يفاوفلتخا مهنا الا هدالوا نم

 لاق نم مهن هيبا ةايح لاح يف

 نم ةيقل هتوم ربظا هناالا تميم
 ارذهم دقعو سابعلا يفب ءافلخ

 ةنيدملاب روصنملا لماع هيلع دهشاو
 صنلاو 0 توما لاق نم مهنمو

 صنلايف ةدئافلاو يرقبف عمرا ال

 هيلع صوصمملادالوا يف ةمامالا ' ءاقي
 ليععغتا كعب مامالاف هريغ نود

 مهل لاقي ءالهو ليعع#ا نب دمج
 دهم ىلع فقو نه ميعم م ةيكرابل

 هتييغ دعب هتعجرب لافو ليعغ“أ نبا
 ني روتلا يف ةماءالا قاس نم مهندو

 نم نيئاقلا ني رهاظلا يف 9 مم

 مهبهذم ركذدسو(ةينطابلا )هو مدعب
 ففولا ةقرف هذه امناو دارننالا ىلع

 فيا دممو رفعج نب لوغامسا ىلع
 يف ةروهشملا ةيليعاشالاو ليعاتنا
 نيذلا ة.هيلعتلا ةينطابلا مث قرفلا

 نا(ةي رشع اننالا ) ةدرنم ةلاقم مل

 رفمج نب يسوم توبب اوعطق نيذلا
 ةمامالا اوفاس ةيعطق اوعثو مظاكلا

 دعب مامالا اولاقف هذالوا يف هدعب

 َ سوطب هدهثمو اضراا 5 يسوم

 شب رق رباقم يف وهو يتلا د# ةدعب

 هدهشمو قالا دام نإ ص هدعب مث

 يكزلا يركسملا نسحلا هدعبو متإ

 وه يذلا رظتنمللا غئاقلا هنبا هدعب و
 اذهرشع يناثلا وهو ئأأ) نم رسب



 ةرونلا بحاص ىعا وهو الا

 ىداتلا الرا: 51ةيقلا تار كلو

 ةايح لاح يف تيه نم قرفل ىلع

 تيد هراسا ةدمةتوم كعب تاق نمو

 هيبا توم دعب هب ماقو رمالا ىلوت
 لضفملا لغم هيلءاوهمتداوهيلا اوعجر

 ةراعو نيعا نب ةرارزو رمج نبا

 قداصلان ١عذب ؛ وضوملا تورو يطابسلا

 هباوك ١ ضعبل لاق هنا مالسلا هيلع

 قى دحالا نم اهدعف مايالا لع

 لاقف تددع مهل لاقف تسلا غلب

 سعتو توبسلا تدس رفعج لاف ةعبس

 الو وبلي ال نم زوهشلا رونو روهدلا

 رآخأو امج معباس وهو بمعأي

 هن نإ اهبادملا لانو ل
 ربظاو جرخ الا يسوم نا مث ىسعب
 021 كلا نوراه هلمع ةمامالا

 نبا ىسع دنع هسك ةنبدملا

 هس دادغب ىلا هصختا مت رفعج

 نا ليفو كهاذ نبا يدنتسلا دنع

 يف 4 كمرب نب دلاخ نب ١, ىحي

 جرخا مث سدحلا يف وهو لتقف بطر

 دادغبب 2شيرق رباقم يف نفدو

 تاما يردن اللانو هتوم يف فقوت

 محامو ةروطسملا مث لاقي و تمي مل 1

 متنا ام لاقق ليعاسا نبا ىلع كلذب
 عطف ند مهنمو ةروط# تاك“ الا

 نم مهنمو ةيعطقلا مه لاقيو هنو

 جرخييسو تمي مل هنا لاقو هيلع فقوت
 يماسا ةيئقاولا مل لاقي و ةبيغلا دعب

 ةيمامالا .د_:عرشع انثالا ةعالا
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 انج ذاللا يف كح سلوب نا لعملاعتهللا هاشنا كلذدعب نيبنام لع. بخاو
 رم هيقل 5 اموي شع ةدج اللا ةرطاب مب 2 1 هلا هلئاسر ىدحا ينو

 ١ ةئفل ىلا ايلصو اعيج اذخاف ةنلاثلا هن قل مث 5 2 أضيا هعم قب ىرخا

 دنع ل اهيلع نا انركذ تلا بتككلاو ةعبرالا ليجانالا نا الا

 ةدحاوة بترو ةدحاو ةضسأ لع اب رغو ضرالا قرشيف ىراصناا قرف عج

 مضنفا الا ىرخا اهنم صقني الو ةدحاو ةلك اهيف ديزي نا دحا نكي ال

 ه انحوي نال انحوي و اقولو شقرام ىلا يف اك ةغلبم ىراصنلا عيج دنع

 ساوب لئاسرو ىتمنعىت» جتا لقن يذلا
 :ققوهلا نال ريكي هورملا 0 ءا نم فعضا ىراصتلا رما

 اواعاو سل مبدل كالذك ةغلبم

 دكلم مل
 نورهاظ 0 ةايبنامهيف ناكو هدعبو مالسأا هيلع ىدوم عم 0 عمجو

 امئاو مالسأا م يلع ناماسو دوادو لاوعتو عشوب و ىدو نوعاطم ل

 رفكلا ,مهيف ررظ ذا:مالسلا هيلع ناملس دعب ةاروتلا يف ةلذادلا تاخد

 ةرم دعب ةرع تالا بهنو ةاروتلا قرحو ءايبن الا لتقو ناثوالا ةدابعو

 فال الف ىراصتلااماو كلذ 17 كد ارا 8-5 رك, لصتإف

 ةثامالا هتأيح لس يسلب 4 و / هنا يف مثريغ نه هالو مم دحا نيب

 لكما ةارمآ منه ةوسنو ا ىف يف ازكي اعوذ دلك نورشعو

 لك ناو ملينا صنيف اذكه نملاوماهيلع نقفني نك اهروغو ( ١)سودرع

 هنيدىلا نوعدي هدعإ و هتايحيف نيفاغم ني رتتسم اولاك مهناف هب نما م

 لكو هنيد رهظي الو هتلم ىلا هاعدلا ىلا ههجو مهنم دحا 5-3 0 2

 :ربا بوقعي .لتق.اك ةراجحلاباما ّلتق مهنم هب
 رطات بصك ا اماو ةريوبغو ءادهشلا ركب هنوعس 0 نييطشاو

 وا |هريغو سأوبو شلفو راجنلا فدويوخأ نوعمي#و

 ني اذوب و امولترب ؤدنراموطو انحوب وجا ويموقمي لتق 5 بفييبلاب اولتق

 هده ىلع اوقيبف ىاذببس نبا يحوي لتق 5

 دعب نس ةيائءالث ةدم هيف نونماي أ تك مه 2 ةتبلا نوررظي ال ةلاحلا

 راما فسح و

 مسسلاب وأ ىمهو رامتلا فيسوي

 مقر نوراه ليكو ةفحأ ينو ( )١
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 طيسوتم طخ ةقرون“ راتعو اعنا رأ ظوحل ع 1 ام هذا ىلا هاو هلوا نه

 كاطنالا بييطلا اقول هقلا ميراث ثااتلاو * لا 5 : لوك ذبل نوهعتو

 نففدأم كراك دس ةياقأ دا لق هيانولاب يفك« نجا والاب نيش

 ياذيس نبا انحوي هفلا خيرات عبارلاو 9 ماا 1 ذملا

 رإب يف ةنانولابهيتكو ةنس نيتسو عضب حيل م ةر دعب جيلا الا

 وه هسفن اذه انخوي و طسوتم طي ةقرو نيرشعو 1 را نوكي 1

 ل لبن 1 2

 اقولهقلا باتك وهو سيسكرفالا الا ةعب رالا ليجانالا دعب هنودظعي يدق

 قيماتللا سلو هلتحماص زابحاو لاك رار راتكا وك رك دابا غافلا

 نالعالاو يحولا باتو عوج طخب ةقرو نسمح ون نوكي مهلتقو مثريسو

 ةكاكرلاو ففسلا ةزاغ يف باتك وهو روكذملا ياذيب نتبا انحوي' فلا

 ةيوناقلالئاسرلاوةدرا, تافارخو هب خدي ذاو مالحالا يف ارامهف 1

 روك ذملا ياذيس نباانحوبل لئاسر ثالث انه طقف لئاسر عبس شو

 زال اةلف دوا نبا اينرقمل داو ةلاتزؤ لوك دكا نودع افانل 5ك

 ن4تقرو ىلا ة ةقرو نم هلا نمر 02 5 فسوب قبلا 06 هيخال ىرخالاو

 بات5 ىزاصتال سدل و ةيناث ملا ىلا ةينارعلا ند هد اد

 ةرشغ 0 ٍشو ةرطاب نوهعت يا

 لإ 1 ارفكو ة ةهتوعرو 2 ةولم ةقرونيعراوع اباك نوكت ةلاسر

 مهفقاا نم نير تملا تخيلت نم هنا يف مهني فالخ الف كلذ دعب ىل

 راعتملا مهعماعثرت اسوةتسلا راكلا ةفقاسالاو ةقراطلا مماخك مخقراطب و

 سادنالا ىراضن لعميد وكلما ديدكر( ١)هلمعقذلا مهماكحا يف مههقفو

 + ةقاسا نم !ملمعلنا هللا ءاش نم مل اهات اضرا ماكحا ىراضتلا ناسا مث

 ىراصنلالهأ عيمج طقف مهئادبش رابخا مت انلق ام هناهلك اذهيفنوفلعتخيال

 سول 'أمرو ةناثعااو دربلا ةئاغ ف

 ساوب مثو طقف اني ت”يذلا ةثالثااىلا مجار وهف اوناكث يح هرخ ١ نع هلوا

 ةرطاب مثو طقف ةسمح نع الا نولقني ال ةثالثلا ءالؤهو اقواو شفقرامو

 ةيربلا بذك اف ءالام لكاو ديازم الو اذوجنو بوقعيو نحوي و ىتدو

 كاملا ديركر ةخسأ يفو )١(

 اسوان ةيرق ىلا اويسن ليقو سوان

 نلو دعب يح قداملإ نا,تلاق

 وهو هزرمأ :ررظيف ربظي يي ,توو
 والاف هنأ هنع اوورو ي دبملا مئاقلا

0 . 

 لبجلا نم يلع ءدهدب يمار مثيار
 .-اص يناف اوقددت الف ةيعاق

 قد ورلار تتاح اوبا حو فيلا

 تامايكلع هزار رتكعرملا هلل راق نأ

 ةمايقلا موب هدنع ضرالا قبشاتسو

 اولاق( ةبيطف الا) ًالدع اعلا اليف

 هنباْولا داش نم ةمامالا  لاقتناب

 لسا رد أ وهو حطفالا هللا ب

 تنب ةمحاف اههماو هماو هيبآ

 ناكو يلع نإ نسحلا نب نيسملا
 لاق دنا اونعت ىدافلام كالو وك
 لاقو مامالا دالوا ربك يف ةمامالا
 يذلاوهو يسلجم سلجي ند مامآلا

 الو هلسغب ال مامالاو هسأ سأج

 هب راويالو هّياخ ذخايالوهيلع لب

 هك فلات وتد يقل انزأ ماد
 هباححا ضعب ىلاةعيدو قداصلا مثدو

 هنم !يبلطي نم ىلآ اهمذدي .نآ ةرماو
 هنم اهيلظ امو ماما اهذخم نأو

 ام كلذ عمو هللا كينغ الاجل

 0 ا أ هسا

 عابتا(ةيطيعشلا) ركذ | دلو بقعي 1و
 ا رفمج نا اولاق طيعم يبا با ع

 مسا هما كبح نأ لاق

 كلدلاو كرا هدلاو ل لاثق

 مامالاف ماما وهف يع“أب هتيوسف ىإو

 (ةلفتملاوأ ةياوسول ا زد هني هدب

 دفو

 نب ىموم ةماحاب 61 ةدحاو ةفرث

 لاق ثيح م-الاب هلع صن رشعح

 مكبحاص ليفو كمئاف معباس قدأصلا



 ام ماقاو قارغلا لخو مت مولعلا

 عزان الو طق ةءامالا ضرعت ام ده

 رجب يف قرغ نهو ةفالحلا يف | دعا

 يلع" نمو طش يف عمطي مل ةفرعملا
 طع نه فخي ' ةقيقحلا ةورذ ىلا

 ا حوت هللاب نسا نم لو

 هب ةقاديطب لن : أعما نمو سانلا

 بالا تناج ..ل_.رم وهو ساوسولا

 بناج نمو ةوبنلا ةرج ىلا بستني
 هللا ير ركب يلا ىلا بستنب مالا
 ضعب يدب نك اع ربت دقو هنع

 *ىرب و مهنعلو هنع ًاربتو هيلا ةالغلا
 ةففارا بهاذ» صئاصخ نم

 ةعجرلاو ةبيغلاب لوقلا نه مهتافامحو

 نكلهيبشنلاو لولملاو ختانتلاو ادبلاو
 لك لحتناو 'اوقرتفا هدعب ْاَةَمْْقْل

 هجوري نا داراو ايهم مم دحاو

 هب هطب رو هيلا هينو هباحصا ىلع

 لازتعال نمو كلذ ند*ىرب ديسلاو

 ةدارالا يف هلوق اذه ضيا ردقلاو

 داراو ميش اه دارا ىلاعت هللا ن نأ

 امو انع هاوط.انب هدارا اف اًقيش ان
 ”لذيظن .انلاب اف انل هربظا انم هذازا
 هلوقاذهو انه هدارا انع انب هدارا ام

 ربجال 0 رغانيب رءاوه ردقلا يف

 " ةاعدلا يف لوقي' ناكو ضي ونب الو

 كالو كتعطا نا دخلا كل مبللا

 الو يل عنص ال' كتيصع نا ةجحلا
 الو يل ةجح الو ناسحا يف يريغل

 فانصالا ركذنف ةءاسا. يف يريغل
 مهناىلع ال هدعب وهيف اوفلتخا نيذلا

 مهنا يلع لب هعايشا ليصافن ن

 عورفو هترجش لدصا ىلا نوبستنم
 هل لاقي 7 عابتا ةيسواتلا هدالوا
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 0 3 1 1 حلا 0
 لاكت هللا ءاش نا ننف ىراضتلا تك و "]ينالا اماو ”لاقعبا ّلاق

 ارما اهيف يذلا ضقأنتلا نمو مهل جانا يف صوصنملاةتذكلا "ند نودرو»
 داسف اماو ةلمج نولوذفمب مهناو مل لوقع ال مهنا يف هأر.نه لك كشي.ال

 ناهرب فااكت يلا جاتحن انسلو لقع ةكسم هلم ىلع هيف لاكشا الف مهيد
 | الو لجوزع هللا دنع نم تسل ىراصنلا طر راسو ليحانالا نا يف

 ةبوسأملابتكلاو ةاروتلا يف كلذ ىلا انجتخا ام مالسأا هيلع يسم دنع نم

 : دوويلا روهمج نال دوهيلا دنع يتلا مالبسلا مهيلع ءايبنالا ىلل

 مالسلا هيلع يسوم ىلع لجو زع هللا دنع نك مز مهدياب يتلا ةاروتلا

 دقف ىراصإلا اماو كلذ يف مثاوعد نالطب ىلع ناهربلا ةماقا ىلا انتحاف

 هللا دنع نم ةلزنم ليجانالا نا نوعدي ال مهنال اهلك ةناوملا هذه انك

 111 نع ملوا مهلك لإ اهب ماتا جيسملا نا الو ميسملا ىلع
 ةعبرا اهنا نم نوفلتخي ال. مهناقلوب و مهنورأمو مهبوةعيد يول

 ىتم هفلا خيوان اهواف ةفلتمم نامزا يف نوفورعم لاجر ةعبرا اهفلا خي راوت
 ةسقكو مالسلا هيلع 32 عف را نم نينس عسأ دعب ل نيل يناواللا

 طسوتم طخب ةقرو نيرشعو نام ون نوكي ماشلاب اذوهي دمب يف ةيناربعلاب
 ةرطاب ىعسا اموت نب اهصلا نومعم ذليللا ينوراحلا شقرام هفلا خيرات رخ الاو

 كرا نومجز

 يف ةينانوبلاب هبتكو مالسلا هيلع ميسملا عفر نم اماع نيرشعو نينثا دعب

 ظ همبسا م مشدفلا وه روك ذملا نومعث نا نولوقي و مورلا.دالب نم ةكاطنادإب

 نم
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 جراوخلا لاجر 6

 ةئحراأأا 5

 « ةيديعلاو ” ةيسويلا 1أما/

 ةيناسؤلا 4

 ةينابوثلا 144

 ةتتنوتلا 011

 ةئحرأا لاجرو ةيحلاصلا
 ةءعرالا' لاَجَر بن ١و5

 ةعيشلا اوه

 ةيئاسيكلا ا

 كارلا

 ةيدي زلا

 ةيدوراجلا

 ةينابلسلا
 ةيحلاصلا

 ةيهامالا

 ةب رفعاو ةيرئابلا
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 باتكلا ةيطخ

 لها ماسقا نايبب يف ىلوالا ةمدقلا

 ةلسرم ةلمج ماعلا
 نوناق ئييعت نم ةيناثلا ةمدقملا

 ةيمالسالا ق فلا لب دعت هياع ىنش

 ةهبشلو) .ناي يف ةنلاغلا.ةمدقملا
 اهردعم نمو ةفيلحلا ف 6

 ا الامل
 ةهبشلوا نايب يف ةعبارلا ةهدقملا

 ا ةيمالسالا ةلاا يف تعقو

 يذلا بسلا يف ةساخلا ةمدقللا
 ىلع باتكلا اذه يبترت بجوا

 باسحلا قي رط
 يم للملا هتلنانالا تانرا
 هل نمو باتكلا لهاو نيملسملا

 باتك ةببش
 نوملسلاا

 ديحوتاايف نيفاتخلا ل ودالا لها

 ديعولاو دعولاو

 ةلزتعملا

 ةفيدح يبا باوصا هياصاولا

 ةيليذملا
 ةيماظنلا

 ةيطياحلا
 ةيرشبلا
 ةيرمملا
 ةب رادزملا

 سرشا نبا ةماث باحصا ةيماغلا

 ال/ نإ ةياشه نامحا ةباغملا

 رفاكلا قلخ هللا نأب لوقي

 96 شماحلاب يذلا يناتسرهشال لحنلاو للملا لوالا ءزإا ت روف
 هفيحص
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 امك

 ناك ظحاجلا باعصا ةيلظحاجلا

 نارقلاناب كوقي ديلا مايا يف

 ةاراتوم اجر عرات ياغي هيج
 لل
 ةطاطا

 ةيهشهلاو ةيئابخلا
 العف ديعلل تدذل ال ىتلا غي ربجلا

 ناوفصنب مهج باححا ةيمههجلا
 ةيرازعلا
 ورم نبا رارسض باحصاةي رارضلا
 ةيتافصلا

 ةيرعشالا
 نولوقي و ءاضعا هلا نولعجي ةهبشملا
 نيعودي هلودسح هنأ

 ةتافضلا وت ةيمايكلا

 ةيديعرلاو ةيئجرملاو جراوملا
 ىلوالا ةكهملا

 ةقرازالا

 ةب رذاعلا تادخنلا

 ةدراجتلا

 ةيتلصلا
 « ةينيعشلاو ةيفلخلاو » ةي زا

 ةينوجلا
 « ةيمزاحلاو »ةيفارطالا

 « ةيديشرلاو ”ةبلاعنلا

 ةيناببشلا

 « ةيضابال او» ةيلوهجناو ةيمواعملا
 ةيصفخلا

 « ةي رفصلاوة يدي زيلاو»ةيثراخلا



 كلم

 ةييىص هةووص

 ىلع ليئارسا ينب مايق فصو يف 14٠ . | ركنا نه. ىلغو دوهيلا ىلع مالكلا 4
 ما ىموه بهذمو ىراصنلانم ةكاذإا

 لوصفنم هرثذ ام ىلع مالكلا يف ١81١ | تشدارز ةوبأب رفانهونيئباصلا

 نوسمخو ةعبرم يف يقلا ةاروالا هاوس ام ركناو سوجلا ن*
 تافي رحثلا :نم اهيفامو الدف ةاروتلا يف ةرهاظ تاضفانم يف لصف 7

 نكت مل ةاروتلا نا ىلع مالكلا اوه امهفب رحت اهب نيبتي ليجنالاو
 نهوكلا دنع لكيملا يفال اةدوجو» ةاروتمهميديايةرءاسلا نايف لصف 0 ١
 يف امم فرط رك: يف مالكلا 7١4 | دوريلا رئاس عم يتلا ةاروتلا ريغ

 مدن يولإ بع كلا رئاس تلاق ام ىزاصنلا نا يف مالكلا ١ ه»
 هب ضرتعا ام نايب يف, مالكلا 7٠4 أ يف دوهيلا هتلاق امل اعبت الا اهئلاق»

 ش هنع باوجلاو مهضعب اهرافسا ضعب
 ةاروتلابانرارفا نابب يف مالكلا 9 1١” | دوهيلا لوف داسفنايب يف مالكلا

 ءايدنالا بكن م اهريغو 1! !:1:!ب| رص لييئارتما. يتب. : نكسم نا
 ناركنا نم اطخ نايب يفمالكلا ؟و ةنس نو الثوةئاعب را

 نيفرع ريغ ليجنالاو ةاروتلا يف عنشا وهام ىلع مالكلا لصف 1
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 باتكلا ةيطخ
 ةفلافملا قرفلا ساور ىلع مالكلا

 مالسالا نيدل
 لالخ يف ثدحت هنا نه مالكلا

 انف ةنكرس ءازا لاؤناالا ءلله
20000 

 ءايشالا ضعب مدق ىعدانهنيبو
 ةهادح عماج رصتقم باب

 قملاىلاةلصوملا ةعماجلا نيهاربلا
 قئاقأا لطبا نم ىلعمالكلا باب

 ةيئاطسفوسلا مثو

 ملاعلا نالاق نمىلع مالكلا باب

 ربدم هل سلو ميدق

 سم 3 مههبش رصح يلع مالكلا

 تاضارغعا

 لوالا ضارثعالا داسفا

 يناثلا دانا

 كلانثلا دانا

 عبارلا داسفا

 سماخلا داسفا
 ىلع .ئيهاربلا داريا نع مالكلا
 ملاملا تودح

 لوالأ ناهرإلا

 يناثلا ناهرإلا
 ثااثلا ناهربلا

 عبارلا ناهربلا

 سف ناهرجبلا

 مل ملاعلا لاق نم ىلع مالكلا باب
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 عاف كلذ عم هلو لي
 ملاعال نالاق نم ىلع مالكلا باب

 فراككلاو سفنلا نا ريغ اقلاخ

 تائيدق تامزلاو

 ملاعلا لعافنا لاقنم ىلع مالكلا

 دحاو نم رثكأ

 قرن مثو ىراصنلا ىلع

 سوي را باحصا

 يطاشمتلا ساوب باتا

 سوينودقم باكا

 ةيناكلملا ةفرف

 ةيروطسألا
 ةيب وقعيلا

 ىراصنلا لد هب رعب امو

 يرابلا نا لوقب نم ىلع مالكلا
 هلاوحا عيمجبوهاكةلبج ماعلا قلخ

 ةكئالملاوةوبنلا ركتي نم ىلع مالكلا
 ةوبنلا تابثا يف لوقلا

 يف نرا لاق نم ىلع مالكلا
 السر .مئاببلا

 ازيي تاداملللعج نم عم مالكلا

 مههلع 'ايبنالا نا عز نم ىلعدرلا

 اذكو مويلا *ايبنا اوسبل مالسلا
 لسرلا
 حاورال اخعسانتب لاق نم ىلعمالكلا

 ركنا نم ىلع مالكلا يف لصف
 ةفسلفلاىلا نيقنملا نم مئارشلا

 مطوصا ىفتقم يلعاهتيقحنايب و



 ل لوصالا يف مها بهذم
 مهنا نع تاياورلا تفلتخا

 ةقرف لك راتخا نامزلا ىداقو

 اهضعب ةيمامالا تراصو ةقي رط

 ةلايضنت باو ةيدهتعو امل ةلنت
 اماو ةيبشم اهقيطابغا ايضا
 لاتقل دو رطل له نيل عفام
 كلهداويا دع هب هللا لابب مل

 ةفقاولا ةيرفعجلاو ( ةيرقابلا )

 رقابلا لع نب دمر فعج يبا باىصا

 ارا دج دا سللاب نويقطع ادق

 نيز اهدلاو ةماماو امهتماماب

 فقوت نم مهنم نا الا نيدباعلا

 ناس امو امهنم دحاو ىلع

 نم مهنمو اهدالوا ىلا ةمامالا

 نود ةقرف هذه انزيم امناو قاس

 اهرك ذن يتلا ةعيشتملا فانصالا

 رقابلا ىلع فقوت نمةعيشلانم نال
 نولئاقلا فقوت اك هتعجرب لاقو

 د. نب رفعج هللا دبع يبا ةماماب

 يف ريزغ لع وذ وهو قداصلا

 ةكحلا يف لماك بداو نيدلا

 يس
 ةنيدملاب ماقا دقو تاوهشلا نع

 هيلا نيعملا ةعبشلا ديفي ةدم

 رارنا هل. نيلاولا لع ضيفيو
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 رخآ تر هنا وق مق ةثو يابو هنولرغحأو هلورغصتف هسقن ىلاعت هللا هنا

 ةلصتم هلأ نيعبر ا مهسئانك يف نوموقتي دوهيلا نا | اولعاو# ىلاعت هللا نود

 *تئاصم نواولوي ونوحيص فرب ودك او ربنتساههو لوالا نيرشتو لوليا نم
 مل لوالا رثالاو ,. ميقلا .نب ,دلا انو اذكه هللا اي الست ء ءيش يال مطوق أهنم

 ىلا مدقل نم ازج انهن زسبم تناو ئيتو عسل تناو اع مه هللااي

 يزاجن الو معنلارفكي نمبقاعتال هنلاي 1 كب رارفالا ىلا ردبو كتي دوبع

 * ةلدعكماكحا نا لوقو دتعم لكك انو انظح انسخ مث ناسحالاب
 ممن خلع نيدتملا لاذنالا ءالؤه ةلاذراو شابو الا ءالؤه. ةداغول اوبجعاف

 امو مهظح مهبر مهسؤبام هللاتو هلسربو هتكلالجو هب نيفختسملا لجو زع

 مهبهوم ىلاعت وهو ةرخ الا ين رانلا يف دولخلاو اندلا يف يتزحلا الا مهقح
 ءارهزلا ةلملامالسالاب انيلع هتنم ميظع ىللعهللا اودمحاو صوقنم ريغ مهبيصن

 قئاقملاوخيبملا رونلاب ىلاعتبههنغ نم لزاملا باتكلاب و لوقغلا اهتحح ىتلا
 كرنمؤومماقلذ نا ىلإ هن كلذ نم انمنم ام لع انتيبشل هللا لأسن 5 رهبلا

 نيلاض الو انياع بوضغم ريغ
 مهبتكو دو ماا ةاروت نمهانجرخا ام ىهتنا انه ( هنع هللاىضر دمحوبالاق )

 ةلدبم بتك اهنا يف هعمكش ال ينلاةحئاللا تاضقانماو رهاظلا بذكلا نم

 , لو عرباكأ نم ةلمعتسم ةعوضوم ةعيرشو ةبوذكم ة 2 دعب مهدياب قبب
 هللدجلاو هوجولا ند هجوب ةهبش مهيد داسف يف قب الو حليفا يك هاد

 انناف ةبذك.وا ةفارخب كضراعي نم هيو ميلعز زوج نإ 00006

 ةقث تاقئلاداتساب عصام وان :ارقلا يف ءاجامالا الصا“ ينب اننيديفقدصن ال

 نحف اذهادع امو طقف ل وهيلع هلل ىلص هللا لوسر ىلا غلب ىتح ةقثنع
 ريخك نم اليلق الا مهحئاضف نم بتكت ملاننا اولعاو لظاب هنا دهشن
 قيفوتلا ىلاعت هللابو هيلع مام لك دافنايب يف ةعطاقةيافك انبتك ايذنكلو
 يوياو اولا ياو ا وح ويزول اوي اواو عيا ا وي وا يي يي اي يال يوي ايو اا ياو ياي اي اوي ينحل ياي يلا اوي

 دمع وبا لاق هلوا يناثلا ورا هيلي و للملا لصف نم لوالا ؤزجْلا مت

 هرخ ١ ىلا هللا ءاش نا نحف ىراصالا ندكو ليجنالا اماو هنع هللا ىضر



 ةضفت

 اهنمو بذاك هنا ردي و انيعاذاإلو هبذكب عنف ىلاعت هللا ناو هير ذكلام

 طظطقلاو ب ااعتلاكناويحلا س اسخوسانلان مناهل يو أم يفو برخلا نيب هنوك
 نم ةكربلا هبلط اهنمو*ةماقلاسيكتت ىلاعت هللا هفصوارتمو*|هوحنو ةيربلا

 دحلم طق غلب ام وهالا هلا ال يذلا هللابو نتنملاو ةنئثملا نبا ننملا كلذ
 دي تن ىلاعت هللبوهظعي نمونيمالا اذه اهغلب يذلا غلابملا هذه وتتسم الو

 نو ويقف هنو ةلولعن هللا دي ملوقو ممرفك نم ىلاعت هللا هفضو ام الولو

 مرفك" ةباكح ائيلع لبس كلو انذرؤا امعيشب ناسل انل قلطنا ه ءاينغا

 هللا هنعل باكلا اذه رابخا نم بما الو كلذ نم انل ىلاعت هللا ةركذ ام

 بضغلا ىلع نوعمج مهنمنوينانرلا يعي مهلك دوهيلا نافربخلا اذهب هسفن نع

 روتكلا ديع ةليل نولوقي مناف لجو زع هرم ١ نيوبتو هبيعلت ىلعو هللا ىلع

 هذه ىنعمو نورطططبملا موقي ربوتك ١ يهو لوالا نيرشت نم ةرشاغلا شو
 ُئاَق وهو لوقيو لاق مهرفك نع هللا ىلاعت ريغصلا برلا مهدنع ةظفنلا

 يتانبو نب تفقلاو يب تبرخ ذا ىلبو ًاليلق ًاليلق د ومو ىلا

 اذه ددزيو 'يئانبو' يبهْلا ددراو ييب'ينبا | ىتح ابعرا ال ةسكنم يتماف
 وزال: نزله نال لوا نم مايا ةرمشع اودرفا مهنا اولعاو# مالكلا
 يذلاربغصلا بزلانا اولعاو* درجلا كرشلا ىلع اولص+- لجو زع هللاريغرخلا

 2 وه لجو زع هللا نود نم اهيف هنودبعي ةروك ذملا مايالا هل اودرفا
 كرش نم مظغا اذهو محزجعم قلبا ف يف يذلا جاتلا مداخ كلملا نوفلدنص

 *ةكلالملا نمل م نورططيم يل لاقف اذه ىلع مهضعب مم

 ينب تقرفو يتب نم تبرخ ام ىلع ىلبو كاملا كلذ لوقي فيكو تلقف
 كلذ كلملا كلذ ىلوت اولاقناف*لجو زع هللا الا اذه لعف لهو يتانبو

 هللا رماب هلعف ام ىلع كللملا ةمادن منتملا لاحم نفانلق#ىلاعت هللا رماب لعفلا

 امنا اذه لكو ةنم كلذ دمحي نا فيكف هلعف ول كلملا نم رفك اذه ىلاعت

 ١ باجا هنأب هسفن هه هرابخا2يش ذ نفرطا مث كلذ نع هلأ تحال م ||

 لوقي مسق* نامسق هيف مهف الاو *كلذب مههوجو كص دنع مهنم ليحت وه

 دحاو لك قحيف ةدراولا رابخالا

 ةانهتلقن ناو د مهنم |

 ناف لقنلا ربدتيلف مهضعب

 نامث ) ةريشك ضفاورلا ا

 ةُمالا نييعت يف اوتبثي ل( ةيمامالا
 نب ىلعو نيسحلاو نسحلا دعب

 ف دقنفأو ىأر ىلع نيسحلا

 تافالتخا نم رثكأ مهتافالتخا

 نا مهضعب لاق ىتح اهلك قرفلا
 قرفلا نم

 ةعيشلا ينوه ربجلا يف ةروكذللا
 نوجراخ مهف مادع نمو ةصاخ

 قوس ف نوقفتم و ةمالا نع

 قداصلادمح نب رفعجىلاةمامالا

 هدعب هيلع صوصنملا يف نوفلتخم
 ةسمح هل تناك ذا هدالوا نم

 قاحاو دمحم ةتس ليقو دالوا

 يلو ليعامساو ىسومو هللا دبعو

 نييعتلاو صنلا مهنم ىعدا نمو

 ليعامماو ىمومو هللا دبعو دمع

 ملم 6 )1: يلع
 مهنمو بقعي ل نمعهنمو بقعاو
 ةعجرلاوراظتنالاو فقوتلاب لاق نم

 ةيدعتلاو قوسلاب لاق نم مهنمو
 ركذ دنع مهتافالتخا يتأيس اك

 لعلوالا يف اوناكوةفئاط ةفئاط

 ةقرذ نيعبسو افي



 اّءط ةباعملا راكي ف ةعبقولا ىلا

 دقواناودعو ًالظ هلقاو اريفكتو

 ىلع .نارقلا ,صوصن تدهش
 لاق مهتلج نع اضرلاو مهتلادع

 ._:رعع هللا ىضر دقل ) ىلاعت هللا
 تحن كن "0 ذاب نينمأملا

 ةئاعب راواغلاكاذذاوناكو( ةرجشلا
 نيرجابملا : ىلع ءاث ىلاعت لاقو*
 (ناسحاب ثوعبتانيذلاوراصنالاو

 نئرجابلا نمنولوالانوقباسلاو)

 نا حاب مثوعبتا نيذلاو راصنالاو

 لاقو (هنع اوضرومهنع هلل يضر

 نيرجاهملاو يبنلا لعدللابات دقل)
 ةعاس يف هوعبتا نيذلا راصنالاو

 اوذم ا نيذلاهلادعو) لاقو (ةرمسعلا
 منفلختسل تاملاصلا اولمعو 5

 ىلع لبلد كاذ ينو( ضرالا يف

 مهتماركو هللا دنع مثردق مظع
 تيلف لوسرلا دنع ؛غمجردو

 نيد. وذ نيتسل فيك يرعش
 منهيلا رفكلا ةبسنو مهيف نعطلا

 ةرششع)ءالسلا هيلع يبنلا لاق دقو

 لعوناهعو رمتو ركبوباةئجلا ف

 نب: ديعسو .دعسؤريزلاو ةهلطو

 واو فوع نب. نمحرلا دبعو ديز
 نم كالذريغىلا( حارجلا نبا ةديبع

 فضا
 انيف كلذ اومار دق مهنال مهنع هدعبن ال ىما اذهو اذهل اوبجعاف* مثرارقأب

 ابس نبدهللا دبع مالسابكلذو كلذ نم مهب را غولب مهيلع دعبف اننيد يفو

 نيلسملا نم هنكما نم لضيل هللا هنعل يرينا يدوهيلا ءوسلا نباب فورعمل
 ىلع ةيملاب اولوقي نا هنع هللا يضر ىلع يف نوعيشتي اوناكةلذر ةفئاطل شنق

 : مهو هتيملاب اواوقي بترا نم مالسلا هيلع سلا عابتال سلوب جبنو
 هللا نئاعل مهعيمج ىلع ةيمامالا ارفك مهفخاو مويلا ىلا ةيلاغلاو ةينطابلا

 50 ريثك نع هيف مهنيب عنا ال يذلا ميلقن هلك اذه نم عنشاو ىرتن

 ءاينالا,بتكو مهتاروت لقنو مهنيد اوذخامهنع نيذلا نيمدقتملا مرابحا

 2 ناي ىلاعت هللا معس نود نيل تارخ رع رثأ ا ناك ليعامماهعسا الجرذأب

 هرصق مدهوهنك رعضعضو هني برخا نأ لب ولا لوقب وهو يكب وةماجلا نكت

 ينب نمت قرف ام ىلع يلو يتبي نم تبرخا ام ىلع يبو هتك عضومو

 اذه لاق * يتانبو "يب هيلا ددراو يتب ينبا ىتح ةسكنم يتماف يقانبو
 ينتعمسا يللاقو يبايثب ىلاعت هللا ذخاف ليعامسا لاذنالا نبا غسوملا لذنلا
 لاق ىلع كراب ليعامسا اي ينب اي يل لاق بر اي ال تلق ليعامسا اي يباب

 تيضمو هيلع تكرابف ةنئنملا ةفيجلا
 يف ام هللاو ب لاعثلا هيلع تلاب نم ناه دقل ( هنع هللا ىضر دمحوبأ لاق )

 اوبحعافرضولا باكلا اذه ةكرب ىلا جاتحا نم نتنا الو لذرا.تادوجوملا

 هرابخا اقع منشلازبكلا هوجو نه هيلع ةصقلا هذه تياتنا ام ميظعل

 ن ىلع امج ليولا ةرم دعب ةرم ليولاب هسفن ىلع وعدي نا ىلاعت هللا نع
 ةمادنلاب ىلاعت هللا هفصوا,نمو*اه. ىلايذلا نوعلملا لعوة صقل ا هذهب قدصي

 رخا بحت اذه ارجاع ناك هارت 7١ ةمادنلا ىلا هاغد يذلا امو لعف ٠ ىلع

 ىتخ_مهيلعسمبلا ءاقلاو مديدبت ىلع ىداقت لف كلذ ىلع مدان ناكاذاو

 ملاعلا يفام ةلجابكير خم امك صن اك مجرابدأ ف ةكحلا : ءاقلا ىلا كلذ غلبب

 اممموخةمادتلا هذه هلع مدني نم 0 ىذاتي نم ةفض نم .قمحا ةفص

 همس له ردي مل هناب ىلاعت هبرل هفصوا,تمو*نينالاوءاكبلاب ىلاعت هللا هفصو
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 فرهركا ان

 امناو ددعلا ليلق ةطخلا ريغصف' ةاحيلاو ةشرحلاو ةبونلا دلب اماو ةنونلا نع

 باعك" "م رم [هوت رعش ىف مل تاتك فو ةدراب ةراواككم تافارخ يف

 لاوقانموهومهتعل رشو مني د ماكحاو مف ينمهتدامتو ملوعموهذولتاوذولتلا
 ةهيج ريسكت نا روك ذملا باتكلا _ينف مهنم دحا نم فالخ الب مرابحا
 روصلا َنَم : شاح عارذ تذل هنا هنا ىلا اهالعا ن + مهقلاخ

 ميشانردا هل لاقي ذولتلا نم رخ ضار ءاكالابة و رع حايلاقلا]

 راظنق فلا ةيف اجاث مهقلا> سأر يف نا ضيحلا ماكحا ريسفل هانعمو
 يذلا كاملا ودنا يؤ رضا ءاوك يبن ةاءقنلول وزن كفاك

 عمجا امو*تاقاملا هذه نع هللا ىلاعت توفلدتص هععا جاتلا كلذ مدخب

 يلع قح يف كلذ درطتف ىنعم
 ةيلوتلا نم ةباعصلا تمعف دقو
 نيح رمع لاق ىتح هانمهف ام

 ىلع اي كلل ىبوط اياع لبقتسا
 + ةنماومو نماوملك ىلوم تحبصا
 مالسلا هيلع يبلا "لوقو اولاق
 ناف ةمامالا يف صن ل كاضقا

 نوكي نا الا اهل ىنعم ال ةءامالا

 ةثداح لك يف ةاضقلا ىفقا

 ةعقاو لك يف نيعصاختملا لع كالا
 هللا اوعتلعا, لات هلق يشل ىو

 متنم رمالا يلواو لوسرلا اوهيطاو
 اوءاضقلا هيلا نم رمالا ولواف

 امل ةفالخلا ةلثسم ثيل ىتح
 راصنالاو نورجاهلا تعحاخم

 ريما وه كلذ ين ىضاقلا نآك

 ناف هريغ نود ”لع نينمأملا

 تش نمو تدي ءايننالا - كا هللا تش نم نا هللا مهنمل متزابخا هيلع

 نولضفي مل نيد ال نودمل“ من ١ اولعاو اذهل اوبيعاف*لتقي ياتوميرابحالا

 مهيلعف رابخالا نمو لجو زع ا لعؤ مالسلا مهيلع ءايبنالا: ىلع مهسفنا

 نا ىنعم هنورك 1 ندي الو هنورك ذي .مءالع انعم ايفو ميلفاسسا نم جرخي ام
 اوفقثامالسلا مييلع هايبنالا بتكو ةاروتلاومبنيدمهمعاوذخا ن :ميذلا ممرابخا

 مالسلاهيلعئ لع نيدراهظاب هورماو هللا هنعل ينيءاينبلا سلوب اومشر نا ىلع
 كءا لمحت نم هل اولاقو هتيهالاب لوقلا ىلا لضم !اذايإط ناو

 مج 16 نو هيلع هللا لص يلا ال :لع اذه نا انيق اولعاو *ربظ لق ثيح كلذلا نم 0
 قنا ةباوتضلا لاول الك كئلوؤا دنع مالا هياع ييسملا عابتاولخي الو 000 نيدو هان دقن
 ما ارحلاو لالحلابيكرعا يأ كارفا يدها انعم جار هاو تبي را اول وعسا كف وس لع 5 ارناكناف دز خكضرفا لاقف هل فصو دا دنع نإ لانإ للوالا قح ىلع اونوكي نا نم هللا مهتغل رابجالا
 نفعنا ل 3 تارك أعم ناو* اللضا ىلاعت ةكايب موك هلعفي ال هّللاو اذه نيبملا لالتغلا ىلا :نيدلاو
 ىلع كاضقا هلوق وهو صو يدهيل نمؤملا عسي اماومنم كلذ مهبسخرفكو لالض ىلع مثدنع اوناك
 3 2 لك ىب عدتسإ 'فتلاو ودش أبو هن قو رفكأ يف ديس يوقب نا اماو لاضلااو رفاكلا
 هلق الون امطق كادت هللأب ع نمو نم اضيا هلعفي ال اذهفهيلع وه امّنشفنأو

 نا مث*ءاضقلا ىدتس لعلك
 ةجردلاهذه نع تطخت ةبمافالا 1 1 ع مهئايبنا ننتكو مهيد اوذخأ اله نعف هاوس نم رخل ديري دحلم الا



 "أ اماو* لقا! احا يلع ىلعرما لبا |

 اع فيم

 ا نم. لاق نيح .مالسالا

 1 2. هتعيابف هلام ىلع ينعيابي

 هحور ىلع ينعياب يذلا نم لاق

 نمرمالا اذه يلوو يصو وهو

 داعر عويع راذجلا ماو لش ايده
 مالسلا هيلع ىلع نينمأوملا ريما

 ىفوو هحوز ىلع هعيابف هيلا هدي

 ابا ريت شيرق تناك ىتح كاذب
 (لشمو) كنا كيلع رساهنا بلاط
 ماظتناو مالسالا لام يف ىرجام
 اهيااي)ىلاعت هلوق لزن نيح لاخلا

 نم, كيلا: لزناام علي لوبا
 غلب م لعفت ل ناو كبر

 مخ ريدغ ىلا لصو الف ( هتلاسر

 اودانو نير تاجردلاب رما

 مالسلاهيلعلاق مث ةعماجةالصلا
 المع ربكك نم*لاحرلا لع وهو

 ءالاد:ماقلاو مولا هالام علف

 هرضن نم رصضناو ءاداغ نم داعو
 هفتنقحلا نااو:ةل ذهل مل نشا

 *اثالث تغلب“ لهالا راد ثيح
 ضن "اذه نا ةيمامالا تعداف

 يننلا ناك نق. رظنن.اناف يرض

 يابودل ىلوم لو هيلع هللا لص

 مم
 اًرضقَم باسحلا يف نقذلاليقث تراك اهلمع يذلا نا اولعاو+ةدرابلا
 ناوربش نم لقا ةحفصلا ةرئاد رطق "وكي نا نكمي ال هنال ةحاسملا لع يف

 نوكت نا ةزوريش بجوف كالم .ماعظ ةفوص ال ةفيوص هذ كلذك نكت م

 ىوُس لقا ال اهلثم : يفنابشا ةزيشع دئاوملا كلت نم ةدئام لك ةحاسم

 ةثبل كم ال: اهتفص هذه تهذن نه ةدئا٠نا اًواعاو*ابلجراو .اهتنشاح

 نا..ةتبلأ كمي الو اهلقثاو ماسالا :نزرا بهذلا نال لبقالا اهكرحي نا
 له طرت ففالاا:ةثالف ةنثم لقا:.دئاوملا كلت نف ةدئام لكيف نوكي

 بهذلا اذهف اهريدي نمو اهم« نمو اهلسغي نمو اهعضي نمو اهغفري نم
 كك: هانا للاعتأ هللا نآب نوقدصت متنا ليق ن اف نيانم قابطالا اذو هلك

 ربطلا قطنم هلعو ربطلاو نجلاو ا هللا ناوهدعب نمدحال يغبذي ال

 ليثاتلاَو تيراخلاهل نولي اوناك نجلا ناو هزمان ي :ربت تناك جيزلا ناو لفلاو

 قرف نييرمالا نيبو: كلذب. نمي ل 1 نمرفكتو معن انلق*رودقلاو نافجلاو

 ينأت يتلا تازمممللا نموه نحن هب قدصن ام ترك ذ يذلا ناوهو ماو

 يذلاو ملاعلا .ةينب يف نكملا تحن :هلك لخاد مالسلا مهلع ءايننالا بلش

 ةينبايف عانتمالاو بذكلا دخ يف لخاد بالا اذه نع جراخ ونه هورك ذ
 تني ازغ نادوسلا كالم ' حراز نا مدنع ةمظعملا مببتك ضعبيفو*ماعلا

 ةئامالث يف هيلا جرخ كللملا انبا .نباسا ناو لتاقم. فلا فلا ين سدقملا

 مزهف نيماشب يب نم لتاقم فلا :نيسمحو:اذوهي نيب نرد لئاقم فلا

 نادوسلا دلب نم عضوم برقا .نم نال منتم نشحافّبذك اذهو*نادوسلا

 طقسم نمو*اموي نيثالث ةريسم ون رجبلا يف لينلا طقسم ىلا ةبونلا مو

 لتاقم فلا فلا زوافمو يراعص مايا ةرهعبرم :نشوهمللا ثييحلا لكلا

 ره يف مث الف درجلا يراعصلا اماو .ةعساولا ةزومعملا دالبلا الا ميامحت ال

 شويجلاة بتر يف عنتم اذه سدقملا تنيىلا اهوطخت فيكف رصم لاعا عيمج

 ممدلب مسني ثيح نادوسلا كلم.دنع نوكي نا ديعبلا نمو كالاملا ةريسو

 ةاا. تلي عبا مددع رثكيو دالبلا كلت دعبل اهوزغ اوغاكتي نا فيكف:سدقملا تيب

 نع
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 زل يفرك ذيل يندم رمل نامهبتك ضعبيفو ابك تادف ةئيدم
 نب رازعلا نب ساخضش هنعط نوعمت طب نم واخ نب يرعز اهب فز يتلا
 اهناك ءامسلا ىلا هحر يف ان مفر مث هنحت ةأرملا ذفتو هذفنف همحرب نوراه

 ممدتع ظعم مرابخا ن مريبك لاق كاصغ نوع لعفت اذكهلاقو دوغ يف نارئاط

 لوطنا ا ينو لدرخ ىدمةعرزم رادقم ه ةرما كلت زجعزيسكت ناك هنا

 نا: ارحالا درتو يملاكدل اين ركوصم ةللاو لاهو عارذةياعبساناو نوعرف ةيحل

 موقلابلو نيدلا لقنيلف ءالؤه لثم نع (هنع هللا يضر دموبا لاق )
 ضعب ينو*ههابشاو باذكلا عيقرلا اذه لثم نع. مهنيدو مهبتكاوذخا
 ةئاقيس تناك ا هيلع ناولس ةيابج نا .ةمظعملا مهبتك
 كالي مل هنا نورقم مثو بهذ نم راطنق فلا نيثالثو .ةتسوراطنق فلا

 الو ةزغ الو ثر طق كلي مل هناو طقف روغلاو ندرالاو نيطسلف الا طق
 الو باوم الو البلا الو ناع الوقششمد الو اديص الو روص الو نالقسع

 مل سانلا يدياب يذلابهذلا لك عمج ول يللا ةيابجلا هذهف ةارششلا لابج

 تافارخلا هذه مل اولمت نيذلا رابحالا نا انلق دقو تجرخ نأ نم ملبن
 هنا اورك دو*ادج اليلق مههوجو يف هايحلا ناكو باسحلا يف الاقث اوناك

 ةئامسمحو روث فلا ريشعىدحا ةنس لك يف مالسلا هيلع ناهلس ةدئامل ناك

 اذإم اورظناف ديصلاو لبالا ىوس ةاش فلا نيثالثو ةتسو ةداي زورو
 ىدم فال ! ةتس هغلبم !ددع اورك ذدقو زيخلا نم انرك ذ نم موحل ينكي
 تاقفنلاهذه نع قيضت ليئارسا ينبدالب نا | اولعاو ةصاخ هتدئال ماعلا يف

 نم ددعلا اذه ىن ةاث# ةعسا/لك يدي ناك مالسلا هيلع هنا موف ولك

 كالذي هيداهي نكي يس ث يال يرعشت يلف روص كلم ىلا زنمهلثمو ل

 ةنزعدو كنان زك تلك ملهم كلملا. يف ذ هربظنو هرفك هنال الا كلذ له

 هيلع ناولس رصق يف مضوت تناكدنا اورك ةؤ*ةضفانتمرابخاواهب ةافخ ال

 ةئامالثو بهذ ةحتص ةئام ةدئام لك ىلع بهذ ةدئام ةئام موي لك مالسلا

 تابذكلا هذه اوبمعاف بهذ ساك ةئامالث قبط لك ىلع بهذ قبظ

 امو اولاق نيعلاب هيلا ةراشا لب |
 مارما مالشسالاو نيدلا يف ناك
 نوكت تح -مامالا|.نيبعت. نم

 نم بلق غارف ىلع ايزدلا هتقرافم
 مفر ثعب اذا هناف ةمالا رما

 زوجي الف قافولا ريرقلو فالخلا

 ىريال م مهكرتي وةمالا قرافينا
 كلسو 5 مهنم انخلاوا لك

 ىف هقفاوي ال اًقيرط دحاو لك

 ندا نا بحي لب هريغ كلذ

 صنيو هيلا عوجرملاوه اصخت

 لوعملاو هب قوثوملاوه دحاو ىلع

 مالسلا هيلع ايلع نيع دقو هيلع

 عضاوم يفو ًاضي رعت مارا 2

 نا لف هتاضيرعتام أحر صت
 ةءاربلا ةروس ارقيل ركب ابا ثعب

 هدعب ثعبو دهشملا يف سأنلا ىلع
 مهياع ”ئىراقلا وه نوكيل الع

 ”يلع لزن لاقو مهملا هنع غلبملاو

 كنم لجر هغلبب لاقف ليربج

 ىلع لدي وهو كموق نم لاقوا

 لثمو مالسلا هيلع ايلع همدقت

 رمعو ركب يلا ىلع موي ناك ام
 ثوعبلا يف .ةباهصلا نم |هريغ

 صاعلا نب ورمع اهياعرما دقو

 ثعب ىف ديز نب ةماساوث عب ىف



 ام فالخب اهدحا ىتفا ولو هموق

 دحاو لكان اكن دب الا في ام.

 لالحتساب .ىتفا ناو ابيصم أمهنم
 يف مترثك او*رخالا :مامالا مد
 ىلا نوعجري ال نودإقم كر

 لوصالا يف امأ داهتجاو يأر

 وذح . ةلزتعملا يأر نوريف

 ةمئا , نومظعيو ةذقلاب ةذقلا

 عا مييظعت نمرثك ١ لازتعالا

 مهف عورفلا يف امآو*تيبلا لها

 يس
 هللا هللا همحر ىفاشل ااهيفنوقفاوي ةليلق

 وبا ةيديزلا لاجر (ةعيشلاو )
 يدبعلا رذنملا نب دايز دوراجلا

 اص نب نسحلاو دم نب رفعج
 رضا طادلاو نايل نب لئاقمو
 نسحلا ثري لعن نسحلا قحلا

 نيس نر لااا
 بحناص زخ الا يعادلاو لع نبا

 دمج نبديز نب نيسجلاا ناتسزبط

 دي ز نب نسسحلا نب ليعامسا نبا
 رصف نب دمجو يلع نب نسسحلا نب
 يلع ةماماب نيلئاقلامم (ةيمامالا)
 هللأ ص يبنلا دعب مالسلا هيلع

 أنو ارهاظ  اصن سو هيلع

 ١ فصولاب ضيرعت ريغ نم اقداص

0700# 

 نا ركيلع نوي هللا لب <كذاطإب" عا اونت اللق اولسا نا كيلع نونمي ) ىلاعت ا

 نينالا نيترؤصلا نا موهبتك ضعإ يفو (نيقداص ناب نا ناءالل مامن

 قدارسلا يف ةلجحلا فاخ توباتلا ىل اء (هروص» نا بوم ىل اع هللا نم

 ممرفك نع هللا ىلاعت هعم مالسلا هيلع ىسوم ةروصو هللا ةروض اتناك منا

 ركل ضرعت نم لييئارسسا ينبل لاق ىلاعت هلل نام بتك ضعب ينو* ريبك ولع
 عم ليئارسا ينب ددرت لع نا مهبتك ضعب ينو*ينيع ةقدح ضرعت دقف

| 

 ىنب ناك نوعرف نال تناك امنا مهاكاوتام ىتح ةنس نيعب را هيتلا يف ىسوم ||

 نم لكك امسلط .هلعجو نوفص لعاب هاهم اخص ماشلا ىلا رصم قي رط ىلع
 مسلط نوكي نا زيجي نمل اوبجعاف«دافنلا ىلع ردقي الو هريحر صم نه بره

 ناك نياف اوتوك ىتح هعم نمو ىسوم هنتي نيج ىلاعث هللا نلغي نوعرف

 تنب ةنيد نا مهيتك ضعب يفو*رحلا يف قرغ ذا ةوقلا هذه نع نوعرف

 ةئبا تدلوو:تلمت اهب انزوروم اب يكشا يصغ ذا مالسلا اهيلع بوقعي

 كير كليو عطور رع الا يلعن ةيلرتلا طن نلت راع قأو
 * نازغاذا ليللابءاكنلا اه. ثدحتإ يتلا تافارخلاهبشت هذهو اهحوزتو اهاب رف

 مطق هنال قلطم ليا لاتفن ةنبا يف لاق امنا بوقعي نا! منبتك< طعن فو

 رصٍييتلا فنم ىلا سدقملا تيب برقب ينلا مالسلا هيلع ميهاربا ةي رق نم
 ضرالا نال ال ةعرس ةدشل راهنلا نم ةعاس يف ليلخلا ةيرق ىلا عجرو

 امم مهبتك ضعبيفو*اموي نيرشعو فين ةريسم كلذ رادق»و هل تيوط

 اهنا انبه ناو ةقيقحلا لع قوملا نويح ةرحسلا نا هتحص يف نوفاتخيال

 تازهجماب ياو عئابطلا لاحا قس افوا حاصن ههفرع نموامالكو: "يي

 لاومش تولاظ وهو:كلمملا لواشل تنحا ةرحاتم زوجت ناو قوملا ىح

 راس سوما او انه ارش ثلة ين :ا

 *يش نوب قرف ىلا ليبس الو ةفصلا هذه لها نم اوناك هتوبنب نورقي نم
 ملوكذ ممدنع نيمظعملا مرابحا ضعب نا مب اك د لاب ار

 ةرشع ثالث ىلع تعفو ةضي ضاب هناو ءاوملا نريطي ١ ارعئاط ىأر هنا

 هندم
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 ةاليلق نم هب اورتشيل هللا دنع نموه اولاق دقو باتكلا مهيدبأب |
 هنع هللا ىضر سايعْنبا نعدانسا محا اذه ( هنع هللا ىضر دمج وبا لاق )|(

 نع اضيا اني وردقو* فلام ةباعصلا نم كلذ يف هلامو انلوق سفن وهو هنع
 اهورقأفا ةأر ولا هذه هل لاقو رفسب ربحلا سمك ماناهن : اهنع هللا ىضر رم

 اه أرقاف ىسوم لعهثلا لزنا يتلا اهنا ملعت تنك نا باطخلا نبرمج هل لاقف
 اهققحي م مص اذهف راهنلاو لبا نا

 اًريسي .افرظ وكذن..ىلاعت هلا ءاش نا نمنو ( هنع هللا ىضر دموبا لاق )
 هيلاق عينا باكو لقاح ذلا مرابح مالك نم دج ريغك نم

 يد لك ىريل مع ارش تن ءايبنالا لرجل مهتاروتل مهلق يف نوعجري

  :ريففتسم نيباذكا اوناك هلوهنا وليف بذكلاو قسفلا نم مثرادقم مهف
 اولمع مهاب ثرارقا اذه نم ينكي ناكدقلو# قيفوللا ىلاعت هللاب و نبدلاب
 ليدبت اذهو نييارقلا نم هب ىلاعت. هللا رما ام اضوع تاولصلا هذه مهل

 اًراهج نيدلا

 دور يتكيف وو: دارابنما نكاد اة نضرإة وع زمالال)
 اوحرط مثأخا اوعاب ذا فسوي ةوخا نا مهبتك فرعي نم دنع هنوركني ال
 رع هللا هريخي ل كلذلو فسوي هنبا ةايح مههبا ىلا غلب نم لك ىلع ةنعللا
 فاخ هللا نا دقتمت ةما نونجل اوبيعاذ* ةكئالملا نم دحا الو كلذب لجو
 اهدكو اقوفملا شا مثابا يبنلا اوقعومهاخا يب 0 ءاب موق ةنعل هبلع عقي نا

 اذهو قمللا نو قنكلا ١اذه الا مهبتك يف نكي , مول هللاوف بذكلا معا

 انيك نم ادا و نبكف دينك عرتكاو م 0 قمحا هب اوناكل رفكلا
 لاق مالسلا هيلع نوراه نا مهت زد ا هللاءاش نا ركذنو

 كيلع انلف لعفن ال بر اي ليئارسا ينب ىلع طفل نا دارا ذا ىلاعت هلل

 ةيظع كلم كل انقا اناو يخا نال قحو ماهذ

 مالسلا هيلع نواهل اشاح ىرخا ةماط هذهو ( هنع هللا يضر دمحوبا لاق )

 [!نوبجلا اذه لوقي نا

 *« اا« لوا 0 3 للملا لصف

 لوقيذارينلا قحلا نم ةنوعرلا هذهو سوم لا اذه ن

 ىلا هانلكووهلاحيف انفقوتو هرم

 11 3 اماو* نيك احلا حا
 لص هللا لوسر دعب سالا لضفا

 ةمامالاب مثالواو سو هلغ هللا
 ضوفو ًايضار ملط رمالا لن هنكل
 هقح كرتو 74 مهلا رمالا

 يضرامب فنروضار نفف بغار

 ريغ انل لحي ال لس ال نولسم
 كاذب "يلع ضر ملولو كاذ

 نيذلا و اكلاه ركب وبا ناك

 لو لوضفملا ةماما اوزوج

 تراك اذا لضفالاو لضافلا

 نم اولاقو كلذب ًايضار لضفالا

 نسسملا دالوا نم هقيس رهش

 اءاحهش !ًدهاز الاع ناكو نيسحلاو

 ةحابص مهضعب طرشو مامالا وهف

 نيمامايفميظع طبخ مهو هجولا
 ارهشو طئارششلا هذه اميف دجو

 دهزالاو لضفالا ىلا رظني (عفيس

 نم الا ىلا .رظني ايواست ناو

 ايواست ناو ارما مزحألاو نأ

 الك مهيلع رمالا بلقت الباق
 مامالاو | اعدج نلطلا دوعبو

 1 را اا 1

 اسنم دحاو لك درفنا ني رطق يف

 يف ةءاطلا بجاو نوكيو هرطنت



 (| مايقي دست ةجاحلا ذا ةكحو

 لضافلا دوجو عم لوضفملا
 لها نم ةعامح تلامو لضفالاو

 نا اوزوح ىتح كلذ ىلا ةنسلا

 ريبخ الود ريغ مامالا نوكي

 نا بج نكلو داهتجالا عقاومب
 لها نم نوكي نم هعم نوكي

 ماكحالا يف هعجاريف داهتجالا

 مارحلاو لالحلا يف هنم ىتفتسيو

 أر اذ ةلجلا يننوكينا بجو

 دان كيال ان مو نام
 زب نسحلا باعصا(ةيحلاصلا)

 باوصا ةيرتبلاو يح نب اص

 َناَففَحم |متورتب الا ىونلا ريثك

 ةمامالا يف مهطوقو بهذللا يف

 اوفقوت مهنا الا ةينالسلا لوقك
 رفاك ما نموه وها نامع رما يف

 ةدراولا راتخالا انعم اذا اولاق

 ةرشعلا نم هئوكو هقح كيس
 نا' بحي  انلق ةنجلاب نيرشنملا

 ةنوكو هناياو همالسا ةعشب ع
 ثاحالا ب اراذاوةنجلا ل هانم

 ةيبرتب هراتتسا نم اهتدحا يبتلا
 هدادبتساو ناؤرم ىنبو ةيما ب

 الق ةباصلا ةزيس قفاؤث زرنا

 يق انريمتف كب كم نا بي
 | تكد ءوريغد ىلاعت هللا باتك اَواَذ بانكلا ١ ىلها نا | كتدح دقو ا ||

 را

 2 يدياب يا نم يش سلو( رافكلا مهب . ظرغيل عارزلا بوعي

| 

 قيدصت نملاهجلا# الأ كدب الق ليجنالاو ةارودلا هنازوعديامىراصتلاو

 ىلا نوعجريف ليجتالاو ةاروتلا اولدب ىراصنلاو دوهيلا نا زعو لج مهبر
 مهب اوقحلبف ىراصنلاو دوهلا اوقداعيو زعو لج مهر ارباذكباوا قولا

 نيبانكلا ليدبت نم هانض وا ايف !دحاوذئنيح مهلك مهيلع لاؤرسلا نوكيو
 اموادب مهنا صن تأي مل ام انايعدهاشملا بذكلا نم امهيف امم هاندروا امو

 تممتجا دقو#هيف صن ال ام انساوحب هدبهشن ام لعن اك انيقب |عليدببتب انلعل
 دمحم يوفرالا 4 وبا اثدح#*يرفعجلا دعس وبا انثدح*صنلاوةدهاشملا

 نب ذمحا انث* سامنلا ليعامسانب دمع نب دمحأ رفعجوبا 00 2

 ىبياث*كزابملا نباوه ىلع انث*رمعن:نامع نع ينثملا نب

 ةنغاهمأ ئشر ةري ره يلا نع فوع نب نمحرلا دبع ةلس 1 نب
 مالسالا لقال اهنورسفيوةيئاربعلاب ةاروتلا ناورقي باتكلا لهاناك*لاق

 الو باتكلأ لها اوقدصت ال لسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر لاقف ةيبرعلا
 دححاو كلا انملاو كيلا لزناو انيلا لزنا يذلا انم ا اولوقو موبذكت
 ام*ناملاعلا بر هلل دملاو انلوقضن اذهو ( هنغ هللا ىشر دمحوبا لاق
 امو* هب اقدض قيدصتب' ]سو هيلا ند يبنلا نع ةنسلاو نارقلا لزن

 0 صنلزني مل امو*هب انبذك بذكر بظوا هببذكتب صنلا لز

 رم 01 انقزتيبذكن مو مهقدصن مل ابذك وا اقح نوكي نا كانك

 همتاب اني ىلا 0 ا ا ما لع
 اتْزَح*«ذلاخ نب نمل نلبغ قي هللا دبع انثتدح *نيملاعلاب رن هلل ذنْخلاو ضن

 نب دعس خب مضار اريااث +يراخلااثدخ* ير وهلا اث «ينلبلا دبا نب , مارا

 ع ل و : نمحرلا ليغ ا

 * ف نعت اتكلا لفا نولآست 5 اع. نبا لاق دوعسم نب ةتع 0

 ماض هث"ؤرقن وذل اال لوي للا ل هلو لع لؤنا يال: مانكو

 مهديأب



 دي ا” ١ هد“

 ؟عمإل ًاقدصم دارا امنا ىلاعت هناو صوصخمب هنا ىلع ناهربلا ماق مومع اذه

 الطابو .اًقح مهعم نا يردن ةرورضااب اننال اذه ريغ نكمي ال قحلا نم
 نم مهعم امل اقدصم ىلاعت هلزنا امنا هنا مصق ةتبل !لطابلا قيدصت زوحي الو

 مهيلع ةجح نوكيل مح ليجنالاو ةاروتلا يف يتبا ىلاعت هللا نا انلق دقو قحلا
 دملاو انركذ امءيشب مهقلعت لطبف قيفوتلا ىلاعت هللابو مهيزخ يف !ًدئازو

 نيملاعلا بر هلل
 مهاهجب نوركني نيمسملا نم موق نع انغلبو ( هنعمل ىضر دمح وبا لاق ١

 امناو نافرحم ىراصنلاو دوهلا يدياب نيذللا ليجنالاو ةاروتلا ناب لوقلا

 اوععم ام ءالّوهىرتا نذسلاو نارقلا صوصنب مهلابثها ةلق اذه لع مهل
 قملا نومتكتو لطابلاب قملا نوسبلت ل باتكلا لها اي)يلاعت هللا لوق

 هلوقو (نولخي مثو قحلا نومتكيل مهنم اقيرف ناو)لاعت هلوقو(نولحت متناو
 3 تاتكلا نهدويسمتل. باتكلاب ميت ميتنسل أ نولي اقيرفل مهنم ناو)ىلاعت

 رج اويلا هنا ديخ رماح ىه اموهللا دنع نموه نولوقيو باتكلا نموه

 0 ريثك نارقلا يف اذه لثمو( هعضاوم نع ملكلا نوفرهي)ىلاعت هلوقو
 ةجحلا هبموقلو ملعلا بجوي رتاوت لقت مهلقن نا نيلسملانم لاق ن لوقنو*

 يبدو يسوم ..عرع كلذ نم ه هداقاميا فنون دل مي :ا يف كش ال
 هتوشب ناذنا الور اليعأ سو هيلع هلل اا مالسلا امهيلع

 هرئاس يفمهقدصي نا بجاوف مهلقت ضعب يف نولئاقلا ءالؤه مهقادص ؛ ناف

 ةقفا طع ف ماد ميلقت ضعب ىف مويذك ناو اوهرك ما اوبجإ
 ادحاو امم ةاج ”دحاو لقن نوكينا لطابلا نمو مهترباكم ترهظو اوضفانت
 راكتأ اسم لحتسي فيك يردن اموياوضتانتدقف لطاب هضع و قح هبت

 هلل لوسر دمح) لجوزع هللا ما وهو ليحنالاو ةاروتلا فيرحت

 الم ادي و مهنيب هامحر رافكلا ىلع هادشا هعم نيذلاو

 سلا رغأ نم ميهوجو يف ماوس ًاناوضروهللا نم ةارونلا يف مهلشم كلذ. دوج

 أر مسفر لم ال لنا ||. دل ا ا م افادت فيا احلل 0 ول أ ماو بح هوجو ما

 مهاع طق دحا ربظي ال مهتعيشل

 او 2 اذافاردبلاب لوقلا اهادجا

 ةكوشو ةوق مل نوكيس هنا ًالوق

 ىلع رمالا نوكي ال مث روهظو
 يف ىلاعت هللا ادب اولاق هوربخا ام

 ام لكو ةيقللا ةيناثلاو كلذ
 مل لبق اذاف هب اولكت اودارا

 نيو لع سار كا
 ةيفل هانلق امنا اولاق .نالطبلا

 لوقلا ىلع هعباتو ةيقل هانلعفو
 مايق عم لوضفملا ةماما زاوجي

 مهنم ةلزتعملا نم موق لضفالا

 برح نب رفعجو رشم نب :سفعج
 باىصا نم وهو ىونلا ريثكو

 لاصم نم ةمامالا اولاق ثيدحلا

 ةفرم اهلا جاتمي سيل نيد
 كلذ ناف هديحوتو ىلاعت هللا

 اهيلا جاتحي اهنكل لقعلاب لصاح
 كريب ءاضقلاو دودحلا ةماقال

 ىبايالاو ىناتيلاةيالوو 33 امنا

 ةلكلا .هالعإو ةضيبلا ظفحو

 نيدلا ءادعا غم لاتقلا بصنو

 الو ةعامج نيلبسملل نوكي ىتحو

 ةماعلا نيب ىضوف رمال. نوكي

 مامالا نوكي نا اهيف طرتشي الف



 ْ دلاخ وباو ناسرلا ليضف دوراجلا

 ماكحالايف نوفلتع مثويلعسأ
 دلو لع نا مهضعب معزف ريسلاو

 مالسلا اغياع نيسحلاو نسحلا

 سو هيلع هللا ىلص يبلا يك

 ةرطف ملعتلا لبق ملعلا مل لصحيف

 ملعلا نا معزي مهضغن و ةرورصو
 زئاجو ممريغ ينو مهيف كرتشم

 نم مريغ نعو مهنع ذي نا
 ناس باحصا (ةيناملسلا) ةماعلا

 ةمامالا نا لوقي ناكو ريرج نب

 نا مسيو قلخلا نيب ايف ىروش
 رايخ نم نيلجر دقعب دقعني

 لوضفملا ين ممصن اهناو نيملسملا
 ةماما تبثاو لضفالا دوجو عم

 ةمازلا 11 تجلي انح رعول 4 ىلا

 نالوتي ناك امبرو ايداهتخا مح

 اهل ةعيبلا يف تاطخا ”ةمألا

 ةجرد غاب تحل ًأطخلع دوجو عم

 ًأطخ“ ًأطخلا كّلذو ّقسفلا
 نام يف نط هنا ريغ يدابتجا

 هرفكو اهثدحا يتلا ثادحالب

 ةىلطو ريب آوةشئاغرفكو كلذل

 هنا مث يلع لاتق ىلع مهمادقاب

 ةمئا نا لاقف ةضفارلا يف نعط

 لربتلاقم أوعضو دق ةضفارلا

 «"ا|

 يف ناك نمو مالسلا مهيلع ءايبنالا لبق نم ًاماكح اوناك لن ءايدنا اونوكي
 سلوانلوقف صن اذه*ليدبتلاتودح لبق رابحالاو نييئابرلا نم مهنامزا

 نم .اماو*ليلدب الو صنب ال الصا كلذ دعب لذبت لاهنا ةيآلا هذه يف
 هيلع هللا ىلص يبنلا مجر يف تازن ةب الا هذه نا نيملسملا نم هلهجل نظ

 بذكلاب لاقو لطابلا نظ دقف نانصحم اهو اينز نيذللا نييدوهبلل سس

 مالسلا هيلعانيبن يعن دق ىلاعت هللا نال نارقلا فلاخو لاحلا لوأتو

 نم هيدي نيب ال اقدصم قحلاب باتكلا كيلا انلزئاو)هلوقب أصن َكلذ نع

 كءاجاع مهءاوها عبنت الو هللالزنا اجرمهنيي كحاف هيلع انيعموباتكلا
 ( ةدحاو ةما ركمجل هللا ءاشولو جاهنمو ةعرش منم انلعج لكل قحلا نم
 لثنإ ام ضعب_نع كوبتفي نا مثرذحاو مهءاوها عبلل الو ) لجو زع لاقو

 ( كيلا هللا

 ووفهفلاخام يذلا لجو زعدللا مالك صن اذهف(هنع هللا يضردموبالاق )

 هرهاظ ىلع قخ (هيف هللا لزنا اعليجنالا لها كيلو )ىلاعتهلوقاماو*« لطاب
 الو هنيدعابتاو سو هيلع هللا لص دمحم ناعالا هيف لزنا ىلاعت هللا نال

 هيلعهللا ىلص دم ني دمبعابتابالا هيف ىلاعت هللا لزنا اب نيكاح دبا نونوكي
 هلها مهفهيلا نوقتي يذلا ليجنالا يفلزنا ايمكحلاب ىلاعت هللا مرماافاف .

 طق وه اك ىلاعت هللا هلزن الو لجن اب سلو الينا ىمسي امي ىلاعت طق ثرمأ و
 امنا ليلدب الو صنب ال لدبي مليجنالا نا اهيف سيبو انلوقل ةقفاوم ا

 هيف هللا لزنا ام .اوكحي نا ليجنالا لهاي نوعست نيذلا ىيراصتلا مازلا هيف
 امو ليجنالاو ةاروتلا اوماقا مهن |١ وأو)ىلاعت هلوق ناو كلذ الخ ىلع مو

 هانركذ 0 نمو مهقوف نم 00 المهبر نم مهلا لزنا
 الا اعليدبت دعب نيلزنملا ليجنالاو ةاروتلا ةماقا ىلا مهل ليبس الو لبق

 لينالاو ةاروتلل نيم ذعيج نونوكيف سو هيلع هللا لص دمحب نايالاب
 ف اجيبمانا ىف مدهو امجف لزب ملام مدجتو امييف لالا من :امال مح

 مق( يعم ام اقدصم انلزناب اونم . | باذكلا ايو ا. ,ذلا املا اي) ىلإ مت هلوقاماو* ظ

 اذه



 يا |

 رذعلل مطاقلا لقنلاب ةرهابلا ةحضاولا نيهاربلاب لو ةيلع هللا ىلص هتلاسر
 مهبتك يف ىلاعتهللا هاقبآ ام درون مث ىلاعت هللا ءاشنا نيبنو انبي دق ام ىلع

 ةجاحلال ملال ةيضفو ميكو مل ءازخا مالا بلع ءركذ نم فر
 مالسلا هيلع ينلا ناب ربخلا اماو*نوملاعلا بر هلل دمنعاو الصا كالذ ىلا انم

 ََقط 0 52 وضم بوذكم ربخ# كنف كما#لأقو ةاروتاا ذخا

 يذلا فاكتلا نم وهف مص وألطابلا يف مالكلا لحتسم انسساو ريخ اهيف قرط

 زع هللا لوق اماو*هيف ضارتعالا الو قحلا نيهوت لحال مك هنع انين

 لزناامو ليجنالاو ةاروتلا اويل ىتح ءيش ىلع متسا باتكلا لها اي) لجو

 انتماقأ ىلا سل لتس الواءن] قنا زكفو دف ةيترع هل 13011555 نك كالا
 ةيلع هللا ىلص دمحم ناوالاب الا ”يش ىلعوسيلف اهنم اوطةسا اه عفر ابا

 هللا لزنا ا ذمنر> نونموب هاك ل جنالاو ةاروتلل نهتم ذنيح نونوكيف و
 هذهوامييف ىلاعت هللا هلزأب 1 ام اعيف لدب اهنوبذكيو مدع وادجو امهنم

 دملاو ليوأت الب ةبالاصنا اةفاوم انلوق قدص حالف مح ا. تمافا يف

 (نيقداص مك نا اهولتاف ةاروتلاباوت أف لق )ىلاعتهلوق اماو* 08

 ىلع دئاز مهتداع يراج ىلع ةاروتلا ىلاهوبسنو هوبذك بذك ينوه اما معنف

 كالذ يف مالسلا هيلع مكبف م.عاروت يف مهفالسا هعضو يذلا 1
 ضرع كو*مهيذكر بظفنيقداد اوناك نا ةازوتلا راضحاب ثدحللا بذكلا
 : وقلاف ةاروتلا صوصن ىلع فقننا لبق مهل انتارظانم يفمئالع عم اذه انا

 كالذ نوكيبال ,سساهنمصلختلاباو ءهطاذان الا ىتح ب ذكلا نم هيلع ةنومال
 لثم نم هللاب ذوعنو محصمهبىضري ال راعو سيسخ قاخ اذهوبذكلاب الإ

 نيذلا نويبنلا اهب مكح رونو ىده اهيفةاروتلا انلزنا انا) ىلاعت هلوقاماو* اذه

 ذه معنفا هللاباتك نماوظفحتسا| رابحالاونوينابرلاو اوداه نيذلل اولمسا

 أمي مكحو ةاروتلا لزنا ىلاعت هللا تا انلق دقو وه اك هرهاظ ىلع ق>

 نم مهنيب ناك نمو ناماسو دوادو نوراهو ىس كاوا نيذلا نويبنلا

 مل نيذلا رابحالاو نيينابرلا نم مئامزا يف ناك نمو مالسلا مهيلع ةايبنالا
 نما يا 1

 دم ةماماباولاق نيذلاو مت ام هيلع

 هنا لاق نم مهن 8 اوفاتخا مامالا

 عر دع لتقيم
 نم مهنمو الدع ضرال ١ اليف

 ىلا ةمامالا قاسو هتوءرفا

 نيسهلا نب لعنب مساقلا نب دمع

 دقو ناقلاطلا بحاص نب لعنب

 هيلا لمحو مصتعملا مايا يفرسا
 مينموتام ىتح ءراد يف هسك

 ' بحاصرمت نب ىحيةماماب لاق نم

 مهتجاو سانلا اعدو جرفن ةفوكلا

 مايا يف لتقو ريثك قا هيلع
 دمحم ىلا هسار لمحو نيعتسملا

 لاق ىتحرهاظ نب هللا دبع سي

 ةيولعلا ضعب هيف

 ا
 مالكلا يف كنيلتبما كلو

 دلا>«كاقلاذ ثنآ لعزعو

 ماسحلا دع ذأ مكب ايفو

 نب ىجحي نب رمك نب ىحيوهو

 وبا اماو ىلع نب ديز نيسحلا

 بوحرس ىجسي ناك دوراجلا

 يلع نب دم رفعج وبا كلذب هامس
 يلو سو هيعن دلما مط ازال

 هلاق رمبلا نكسب ىهعا ناطيش

 يبا باوصا

 تاق ١



 نا اومعز دوراجلا يبا باك

 صن سو هلع هللا لص ئناا

 فصولاب مالسلا نع ىلع

 ىلع هدعب مامالاو ةيعسلا نوو

 اوقرعتي 1 ثيح .اورصق سانلاو

 امئاو فوصوملا اوبلطي ملو فصولا

 اورفكق مجرايتخاب ركب ابا اوبصن
 دوراجلا وبا فلاخ دقو كلذب

 لع نب ديز ةماماةلاقملا هذه يف

 داقتعالا اذهب دقتعي مل هناق

 فقوتلا يف ةيدوراجلا تفلتخاو

 نءةمامالامهضعب قاسف قوسلاو

 مث نييسحلا ىلا مث نسحلا ىلا ىلع

 نيدباعلا نيز نيسحلا نب ىلعىلا

 ىلا هنم مث ىلع فاذا: قاد
 نب هللادبع نب دمح مامالا

 هتمامأب اوناقو نيسحلا نب نسحلا
 ىلع هللا هجر ةفينخ وبا ناكو

 عفر قتح هتعيش هلمج نمو هتعيب
 نسح هس روصنملا ىلارمالا

 لقو لسدخلا ْق تأم ئح ديالا

 3 حت هللا دبع نب: دمخ : عيان:امنأ ةنا

 لتقف الو روضنما مايا ىف ماهالا

 ةفتح نا مامالا :ةن ةنيدملاب دمحم
 7 قل 3

 لها ةالاومدعتعي ةعبلا كلت ىلع

 تف زوصنملا ىلا هلاخ مقرف تل

 فرك اراك
 لاقو ( 000 ١ فم )ىلاعت لاقكلذ لك مون اَقَح اكل اوعسي
 ةاروتلا اولذب “قياسا ئةو نالوقنوانلقو ا نيلوالا رب ف يلهناو:1ىلاعت

 لأني ال)ءاش اك مهلة ةهح اهضعب ىلاعت هلل قباو اوضقنو اودازف روبزلاو

 ليجنالاىزاضنلا رافك لدبو( هك بقعم الذ)١ نول 5 مثو لعفي اع

 لأسي ال هاشم مهيلع ةمح اهضعب ىلاعت هللا قباووصقنو اودازف كلذك
 ىلاغت هللا هعقْرَو ةزوكّلملا نتنكلا نماوادب امس زدؤ# نول أسإ ثو قرا

 ذقؤ انلق يذلا وه اذهف ةلج ءاينالارئاس نتكو نوصل تسرد اك

 روبلاو ةاروتلا يف بذكلاو ليدبتلا نم اندروا ام ةدص لع ناهربلا انعضوا

 ميو داسف ربظف*دي اتنىلاءت هللابو ليتالا ف ىلاعت هللا ءاش نا درونو

 مهدياب 1 ومب يف كالذب اوعفتني موروبزلاو ليجمغ الاو ةاروتلاب رقن انناب

 ا ىلع انداهشتسا اماو#نيملاءلابز هلا دجلاو ةلدبملا هب وذكلا نتّتتكلا نم

 ذقو قذ مو هيلع هلل ىلص انيبنب راذنالا نم اههيف اج يراصتلاو دوهلا

 نيباتكلا كنيذ نمهمفر ءاشاام ليدبت ىلع مهعلطا ىلاعت هللا نا:ان ا انلق

 ظ ممولتق نب ذلا ءاينالا نم كلذب ةتفازك دا ارا نم لتق ىلع مهدي قلطا 5

 || مهيلع ةبح نوباتكلا كنيذ نم هءاقبا هاش اع ميديا ف تاكو لذا عاوناب

 || نييذلاةئايبئا نمرصنلاب هتما 0 ضيا دارا :نمع ىلاعت هللا مهيدزا فك ام

 موقو البلا هيلع حون موق ىلاعت هللا قرغ / دع وسانلانبب لاح

 يلساو ل اوداذزيل موقل. يلماو مل ةداوش نئزخ 1 قرغأو مل .الاكك نوعرف
 ةلمج 'نايدالا لها نم دحا هركني الاماذه* ًالضف اودادزبل نئرخ'ا موقل

 هنيهاربوةحضاولا سو هيلع هللا لل يلا مالعأ يف ةدايز انرك ذ ام ناكو

 اب مهيلع انداهشتساب !ئِلع مهضارتعا ل ظبف«نوملاعلا بر هلن دملاو ةحناللا
 هللا لوسر داهشتسا اماو#!بوهيلعمشا ىلص انين ك5 نه ةقرحلا مهبتكايف

 نا نب برضو نصفخملا ينازلا مجر رهأ يي يف ةاروتلاب لبوايلع هللا ىلص

 انت انلق ام وهو قل مجرلا ةي ا ىلع عج ذا ايروص نبا دي هنع هللا يضر

 تابثا دعب هلكاذهب مهيلع تحي امو مهياعةيحو مل ايزخ ءاقباىلاعت هللا ن
 هتلاسر



*» 1١ 1“ 

 اولعاف *ادبا# ىشهدسفيال قحلا نيقي نا اك الصا *ىش هحمص ال لطابلا

 بذكلا نود هب ضزوع وا هب لطبيل نقيتملا قحلا هب ضروع ام نا نالا
 كش الن دساف ليحتو لييختو ماهءاو هيوقو بغس وه امنافدب يومصمل نقيتملا

 ناف*قيفوتلا ىلاعت هللابو دبا اضراعتي نا ةينبلا يفةتبلا نكميال نينيةينال

 اهيفاج يراصنلاو دوهيلا ىلع نودهشتو ليجنالاو ةاروتلاب نورت مكتاف ليق

 ينازال جارلا ة ةصق يفاهصنب مهلع كيب دهشتسا 0 تافص ركذ نم

 ذا ايروص كرب هلل دبع دي برض مالس نب , هللا دع ناىورو* نصح لا

 لاقوةاروتلا ذخا سو هيلعدلا ىلبص يبنلا نايورو* جرا ة 31 ىلع اهعضو

 اويل ىتح ءيش ىلع متسل باتكلا لها اي )كباتك .ينو* كيف اب تنما
 ةاروتلاب .اوتاف لق ) اضياهيفو*( مكبدنم ميلا لزنا امو ليجنالاو ةاروتلا

 رونو ىده اهيف ةاروتلا انلزنا انا ) اضيا هيفو ( نيقداص منك" نا اهولتاف

 اوظفحتسا امب رابحالاونويناب رلاو اوداه نيذلل اولسان يذلا نويبنلا اهب م

 لزن أ امم ليجنالا لها و ايةيففا :ايهشميعافناك هللا باتك نم

 مهنا واو ) هيفو ( نوقسافلا مث كئاواف هللا لزنا اب كحي مل نمو هيف هللا |

 نمو مهقوف نمولك الوعد نم مهيلا. لزنا امو ليمتالاو ةاروتلا اوماقا |
 ) مكمم اماقدصمانلزن امن اونم !باتكلا اوتوانيذلااهيا اي)هيفو( 0 ١

 كيف امب تنما مالسلا هيلع هلوق اشاح قح اذه 05 قيفوتلاهللاب وانلق* '

 سيلواعليدبتب لجن الاوةاروتلا يف انلوقل قفاوم هلكو طق عصب مل لطاب هناف

 نيبنام ىلع الزنا 5 ىراصنلاو دوهيلايدياب امهنا ىعدا نمل ةجح هنم *يش
 مضاولا ناهيزدبلاب ىلاعت هللا ءاش نا نآلا |
 مم ياو منفليجنالاو ةاروتلاب انرارقا امأ ( هنع هل يضر دمجوبا لاق ) |

 هللا نا انلق .امنا اهركلا نم رفكت لب طق امركتت ل نحنو اذهب يون

 هيلع دواد ىلع روبزلا لزناو اقح مالسلا هيلع ىموم ىلع ةا اروتلا لزنا ىلاعت
 نوصلا لزناو اقح مالسلا هيلع ىسع ىلع ليجنالا لزناو اقح مالسلا

 ,مل هايبنا ىلع انن مسي مل ابيك لزناو اق مالسلا اهيلع ىسودو ميهازب ١ ىلع

 هدالواو اذه اهب بعالتي ىتح

 ىلع نب دي زف زوصالا ىلا ةراشا

 ماشه هلتق ةفوكلا ةسانكب لتق

 ديز نب ىحيو كلملا.دبع نب

 اهريما هلتق ناسارخ ناجزوجب لتق
 ىسع ةنيدلب هلثق مامالا دمحو

 لثق مامالا مهازبا ناهام نبا

 لو انوصنملا اعلتقب ما ةزضبلاب

 ىتح كلذ دعب ةيديزلا ما مظتني

 شورطالا رصان ناسارخب ربظ
 ىثخاف  لتقيل هناكم بلطف

 لبجلاو ربل دالي يلا لزتعاو

 ىعدف دعب مالسالان يدب اولمتإ م
 ص مالسالا ىلا ةؤعذ سانلا

 كلذب اونادف لعنب ديزسهذم

 يف ةيديزلا تيقبو هيلعاواشنو

 جرخي ناكو نيرهاظ دالبلا كلن

 لبو ةمئالا نم دحاو دعب دحاو

 نم مهماعا ينب اوةلاخو مثرما
 لوصالا لئاسم يف ةيوسوملا
 كلذ دعب .ةيديزلا رثكا تلامو
 تنعطو لوضفملاةماماب لوقلا نع

 مثو ةيمامالا نعط ةباعصلا يف
 ةبناملسو ةيدوراج ةثالث فائضا

 ةيرتبلاو مهنم ةبحلاصلاو ةيرتبو

 (ةيدوراجلا)دحاو بهذم ىلع



 سس تت 2 رب حس ا. زن هل اا كولن

 هناف ماما سيل كدلاو كبهذم لافي ني لبئاب دز عمتي يلا عج هنا كيك ن م *يش فام تبذك ١ بلطف ىلع 2 5 ى ١

 جورفلل ضرعت الو طق جرخبي م
 ماق بلصو ىلع نب ديز لتقالو

 ديز كنب ىحي هدعب ةمامالاب

 تعءمتجاو :ناسارخ ىلا ىضمو

 هيلا لصو دقو ةريثك ةعامج هيلع
 د# نب رفعج قداصلا نم ريخلا

 لتق م لتقي هناب هنع هللا ىضر

 ىرخل هوباسلص م5بلصيو هوبا

 ضوف دقو ربخا ام رمالا هيلع
 ميهارباو دم يللا هدعب رمالا

 ىضمو ةنيدملاب اجرخو نيمامالا
 سانلا عج او ةرصبلا ىلا ميهاربا

 قداصلا مربخاواضياالتقفامهيلع

 نات هقرعو قيلع تنم: عينج
 كلذب هوربخا مالسلا مييلع هابا

 نولؤإمتي ينل يبو هلك هئالذي
 لابجلامهتلواط ول ىتح سانلا ىلع

 ضغب نورعشتسإ مواهيلع اولاطل

 جرخي .نا زوجي الو تدبيلا لها

 نذ ايوتح تيبلا لها نم دحاو

 ناكو: ميكلم .لاوؤيا ىلاعت: هللا

 رفعج باو سابعلا يبا ىلا ريشي
 نبهللا دبع نب لع ني.دمم با

 1 ة11ا ..._.....2 ا كانط سل دج قط لح - نس الا 7” ا رالا يف ضخ ال انا سابغلا
 2س ب تتتٌُسُللسللالْت 2 2222-2

 ركل ا

 ناكوالصا هرارقاب ين تييلا يف هعم ناك الو الصا ينبن كلملا ايقدص نب
 عم تييلا ىلا مهعوجر لبقو ىهدب قارولا ارزع مملاهبتكي نا لبق كلذ
 اوناك نيذلا ءايننالا اماو لباب ضرا يف مهئايننا رخ 1 لايناد تام ليئابدز
 فاذم وا لتتقلا منشاب لوتقم اما انب م ملكت نايلس دعب ليئارتسا ينب يف

 "ةسجلا نينمأملا كولملا ةدم اشاح ةيفخالا ةلكمهنم معن ال يفنم دورطم

 قرحو رفكلا روبظ هالت. ليلق كلذو ةصاخ نيماينب ينب وا اذوب ينب يف
 ضارقتا مثافاو لاحلا اذه ىلعو ىمالا ةَياخ ناكوهو ءايبنالا لتقو ةاروتلا

 مهضارتعا لطبفهلبق نمباتك ميعصتب ثعبي ين لك سلف أضياو متلود
 مهيلعىبحو اي ركزو حيسملاب رقي اينارصن ناك ناو*«ةلمج مهيف هايبنالا نوكي
 هللا الزنا م ةلزفملا ةاروتلا هدنع تناك كش الب جيسملا نا هل ليق مالسلا

 ليجنالاو ةاروتلا هلعلو) ىلاعت هللا لاق لزاملا ليجنالا هدنع ناكو ىلاعت
 دشا ضراع هغفر دعب هنع لقنلا يف ضرع هنا الا (ليئارساينب ىلا الوسرو

 ماعلا يف ةفاك الف مالسلا هيلع ىسوم ىلا لقنلا يف ضراعلا نم. شحلاو

 طقف .ةسخخ ىلا عجار هيلا لقنلاو الصا مالسلا هيلع حييسملا ىلا ةلصتم

 ءانبا اذوهيو بوقعيو ياذبس نبا انحويو انون ضرب هرطابو ىتم مهو

 يكاككالابيبطلا اقول وهو طقفةثالثالا ءالره نع لقني مل ُثطقف فسوي

 ميلع عضو دق نوباذك" مهلك الهو ينيماذبلا سلوب و ٍينوراحلا سقرامو

 عم ءالأوه لكو ىلاعت هللا ءاش نا اذه دعب هكون ام ىلع. اراهج بذكلا

 دوههلا نيد راهظاب نيرشتنماوناك هاف نيدلا يف معسيإدتو معبذك نم ُس م

 كلذ عم اوناكو ارس ثيلثللا ىلا نوعديو مجبتكا صني تبسلا موزلو

 ةاروتلاو ليجنالا لطبف لق !هاظ مهن. دخاوب اورفظ ام ثيح نيبولطم

 هيلا: جاتحي ناك انا باوجلا اذهو الك انالطب مالسلا هيلع حيسملا عفرب

 انعضوا امن دعب اهاو انزبظا ادق ام مهبتكو مهتاروت بذك نم ظي نا لبق
 نيقي نال طقاس مهضارتعاف هيف ةليح ال امب بتكلا هذه بذك ميظع نم

 لبلا

 ااا لانسوس٠7#7٠77٠)٠]*طصلل



» ١ 
 اوعدي نا كاذب لطبو برعلا نم مهريغو م اهناكسو نيملسملا مهدالب
 ايش لجو زع هللا ىأر هنا اًيعشل باتك يفو فن أتسملا يف نوكي اذه نا

 نم برلا لاق هيفو*هلوقي نا يبل اشاح هيبشت اذهو ةيحللاو سأرلا ضيا
 قزرا يذلا هوانا دا الو دلي نا ىريغ يلمعأ انا اذه لثم طق مع“

 نبا الب ان أ نوك" أفا يزيغ

 هسفن لجوزع هللاسيقي نا:هب ععس امرطأ اذه هنع هللا يضر دمموبا لاق )
 ةفاضا..يف ىراضنلا .لوق نم منش أ اذه لكو هقلخ ىلع نينبلا نوك يف

 نايلذخلا سهلاب ذوقتو 'ىلاكت هللا خلا ةسولاو أ دلولاو ؟ كرا

 ىلا اهنوفيضي يتلا بدكلا يف امم بتكت مل ( هنع هللا يضر دموبا لاق )

 دقو اهليذبتو اضيا تعيق ىلع "الاد اريسي قرط الا مالسلا مييلع ءايبنالا
 لاصتا منكم افيعورات هل مث هب طاحت ريغص دلب يف اوناك مهنا انلق

 مترفك مايأ يناالا نكي مل نم ايس ال مهئايبنا نم يبن ىلا كلذ نم ءيش
 مه يتلا تاولصلا ملل لمح نم ديلوت نم أهلا كش الب ميصف الوتقمو اًفاخع

 ترشنناو مهني درظذاةتبانلا مهرابحا لمح نم اهنا نورقي يتلا عئارشلاو أهيلع
 لك يف مهنولعل ءالعو مهنيد ايف نولعتي عماجي مل تراصف مهتدابع توبد

 خلك مخنوك نم ىلوالا مهتلود مايا هيلع اوناك معنا انكضوا ام فالخي داب

 الو سدقملا تبي الا الضا مل دسم ال مبنوكو نيننملا نم نييما ارافك"
 نم *يشل عماج الو هوجولا نم هجوب مهلعي اناعالو الصا مل لعب منج
 تاضقانملا خلل اجل كنك يف ام انيضقلواو نيملاعلا بر هلل دبجلاو م

 ةيافكادانكرألا امفو لي كلذ رثكل بذكلاو

 مههلع يعدي ناك :ايف مهضعب ضرتعا دقو ( هنع هللا يضر دمحوبا لاق )

 نانعا ل نيب نا لبق: ءانينالا ىلا" ةفاضملاو مبتكو ءاررقلا ليدل نت
 معتلود دعبو ؛ايبنا مهتلودةدم يف ناك دق لاقف تمبلا بذكلا نم اهيف ام

 اهليدبت ىلع ءايبنالا كيلوا رقي نا لاحملا نمو
 ايدو ناك نا لاقي نا لوقلا اذه باوهن ( هنع هللا يضر دموبا لاق )

 دي #”٠/د# لوا للملا لصف

 مالسالا مِن قبسلاو نسلاب

 هلل ىلص هللا لوسر نم برقلاو

 هضرع يفدارا املهناىرت الا ل

 نإ رمترمالا ديلقت هيف تاميذلا

 دنزعز هنع هللا ىضر باطخلا

 اظف انيلءتيلو دقل اولاقو سانلا

 ريماب نوضري اوناك ا اظيلغ

 ظلغوةبالصو ةدشارم نينمؤملا
 هادعالا ىلع ةظاظفو نيردلا يف هل

 هللا طوب لكم زا لهيك قحن

 تروكي نا زوجي كاذكو هنع
 تاق لضفالاو اماما لوضفملا

 ميو ماكحالا يف هيلا مجريف

 ةعيشت عع الو اياضقلايف هكحب
 اوفرعو هنم ةلاقملا هذه ةفوكلا

 هوضفر' نييشلا نع زيتي الب هنا
 ةضفار تيعسفهيلعوردقىتا ىتح

 دمم هيحا نيبو هنبي ترجو
 هضرلا/ اظنه, قذرال ةرطاقموأنلا

 لصاول ذل ناك تيح نم لب
 زوجي نمم معلا سبتقيو ءاطع نب
 نيثك انلا لاتق يفهدج لع ءاطخلا

 ردقلا يف ملكتي نمو نيطساقلاو

 تييلا لهاهيلا بهذ ام ريغ لع
 طزتشن' ناك هنا .ثيح. نمو

 مامالا نوك يف ًاطرش جورخلا



 لازغلا ءاطغ يف لصا

 ناب .لصاو داقتعا عم ةلزتعما

 يبا نب ىلع هدج

 باعصا نيبو هنيب ترج يتلا
 ناك ام. ماشلا بامجاو لخا

 دحا ناو باوصلا نم نيقي ىلع

 ءاطخلا ىلع ناك امهنم نيقيرفلا

 لازتعالا هنم ستقاف هنيعب ال

 ناكو ةلزتعمابلك هباححا تراصو

 لوضفملا ةماما زاوج هبهذم نم

 ىلع ناك لاقف لضفالا مايق عم

 الا ةباعصلا لضفا لاطيلا نبا

 ركب .يبا ىلا تضوف ةفالخلا نا
 اهوعارة نيد ةدعاقواهو أر ةولصن

 تيطتو ةنتفلا ةَرئات نيكست نم
 بورلا دبع ناف ةماعلا بولق

 قار ذوب

 ىلع دادي ريم ١ تنهال 0

 0 ريشملا «امد نع مالسلا هيلع

 نئاغضلاودعب فمن مل شرف نم

 راثلا سلط نم موقلا رودص يف

 نينار سجاتإل نياك اف قا

 باقرلاهل داقنت الوليملا لك هيلا

 ىلا, تناكو .دايقنالا لك

 نم ناشلا اذهب مايقلا نوكب نا

 مدقتلاو ددوتلاو نيللاب هوفرع

 نأا مايا يف ترج يينلا
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 نوب 1 ريش : ايتيلا :ياتع دلت [((| او

 |ساوسواذهو ايمكلا لعزومر هنا ىلا بهدي مهصعل بلا أر ا
 هن رظرخ

 | هبورح فبل

 راش

 قلخم نا لبق لاق.نا هيفو ظعاوم هيف لاثمالا ةانعم الشم ىعسي يناثلاو

 ضرالا انك نا لبق ميلا نمو ترانا بالا نم
 ١ ننلَو 'تدلو تنك دفو تلتسا تنك دق نا مويا نوكك نا لق

 األ فيك لع تارت هسا مول ةاوءزابتتالا :الوالشإ, ضو ألا قاخ

 0 قثوي ناكو اهب قديو احيحص الخ موخال لع ناك ذاو

 الثل ىن هايهل لمجيو همحنئ رحلا لع قدحي ناكذاو هاما نويعردقيو

 ميمجل اةايف> تنك هلق انا: [ضوالا كابئاتسا ولفي ناكمذاو اًهزوج نوامت

 فاضي لهو اذه نم رثكأ ةنمللا يف لبف ( هنع هللا ىضر دمعوبا لاق )
 كارشرالا انج لغو ليئارش | نب ىلا فيكك لدتعم لجر ىلا قبلا اذه

 طبع أم هل هللات مالكلا اذه مالسلا هيلع نابلس لوقي نا هلا شاحو مص

 امنا هنا ىلع اذه جر مهضعب تن 7 هلثمو اذه الا مهداحلاب داحلالا لها

 : ىلاعت هللا ع دارأ

 لك باقي نا نع هلأبح ال نم زمعي الو ( هنع هللا يضر دمعوبا لاق )
 ىنع ىلا هانعمو هعضوم نع مالكلا فصوو ناهرب الب ىهتشا ام ىلا مالك

 ثاهوف ىمسي ثلاثلاوةغالا يفدارملا عنتمم ريغ ييعص للذي هلا يقرا رحال

 م احو كلتما الا ريما يفرتخا ىلاعت هلل بطافع لاق نا هيف عماوجلا هانعم
 نونبو تانباهلنوكي نا هلل. نشاحو فلس يذاك اذهو كتانبو كذب ىلع

 مهتلاذرو م ماين د يف مجمل عنيد او ضرك يف ليئارسا نب لثم ايس ال

 ىلع 151505 ديسلا لوقي ايقرح باتكيفنو*ةيدسجلاوةيسفنلا مهلاوحا يف

 ىلع مهنم مقتناو مهرقفاو ماعنالاو نييمدالا عضرا نع بهذاو وسيع يب

 ليئارسا ينب .يتما يدب
 ينب نال. انيقي هبذك ربظ دق داعبم اذهو ( هنع هللا عمر لكلا لاق

 ءديلا 5 اثر هلا

 ِْ ًّء معببتك صن مهدالب يف نوقاب وسع ومد و هل اوداب دق ليئارتسا
 | 4 مثهنم هنا فرعي تشمل لي ضراالا مدا ىلع | ؤيضعتوخ داب كلذ

 مال



 سا
 - رفكب ةجوزم .ةفامح هذهو# مهطسو يف ةزعلا. هلا“ فقو ةحلالا عمتجم

 الا ناك هللا ءاث ام هباعصا طسو ىف هفوقوو مهي هللا مايقو ةهلالا عمتجم

 م ةثالث نم تراصنلا دنع ةغالا نال ىراصالا لوق نم ثيخا اذه نا

 رومزملايفديفو *نالذحلا نم هللابذوعنو ةعامج لاذر الا ةلغسلا هالؤه دنع
 نا*:لوقي“ هدب و*هللا يب عيج يف هللا:لثم نوكيب اذ: نم: نيناثلاو نماثلا ||

 هكلم قبب دواد شرع نا هدعب و "يب ركب هتاعج اناو ادلاو ينوعدي دواد

 ادب اا دمرس

 257 ةمل الا تراصابابق ينل هذه( هنع هللا يضر دموبا لاق )

 كش الب صقن مهيفنورخ"' الاو هلثم مهيف سيل مداطرع قعْباو مهف ناكو

 ةقداصلا ديحوتلاّولم بدل ةمعن لع اريثك هدهنو كلذ نع هللا ىلاعت

 كلم .ءاقب يف دعولا بذك عم هيف ام لك ةحصو اهتععص ”نوعملا بشت عيلا

 ن.دحللا لوققفاوياماهيفو*ادمرس ازا

 كالذ دعب نومهفي الو من

 تجر خاذا تشعلاك نم ب رهدلا ن

 اكم نولي الو اوسن مهحاورا

 اديدش اليم اذه ىلا ليهل دوهيلا نيد ناو ( هنع هللا يضر دمحوبا لاق )

 اذهو توملا دعب ءازل الو الصا داعم 6 م-ماروت يف سيل هنال

 هييشنلاو كشلاو ةءرهدلا اوعج دقف ةفلكألب ةيرهدلاب هذم

 انل مح هاقباو هليدبل ىلع هللا مهقلطي ملا هيف نا ىلع اعلا يف قدح لكو
 نا هنم نيتسو يداحلا رومزالا يفو*لسوهيلع هللا ىلص انيبدل ةزهممو مههلع

 هذهو نع هدنع هل نوكي مدلا ناوهنوعبتيو لاملاهيلانودؤيابس ينبو برعلا

 اذكه ةنيدملا نمربظيو ضيا هيفو اننيد يف الا تسيل ىتلا ةيدلا ةفص
 اننيغيضي ل اعجكلا)هاذ ملسوهياع هللا ىلص اللاب (لوبناون نيب راذنا اذهو اضن ٍْ

 رعش هانعم مث ريسهراش ىم-' اهدحاو ةثالث يهف مالسلا هياع ناولس ىلا

 الو لقعي ال قمحأ مالكهنال ساوهالا سوه ةقيقحلا ىلعوهو راعشالا
 يثار لزعتل  ناريعو ا رك ذه كرمت ةرم وه انا هدارم رم مهنم دحأ يردي

 تيلا. لها ةالاوم ىلا ةبما

 كاع دقي 0 حل 0

 نم"كنا#امقداضلا هنا نرتكت

 ىلا داخل يناهز نامزلا الو يلاجر

 ةفالخلا هدإةودنم نب سانعلا يبا

 قرحاف رسوب هيلا تك كاذكو

 ىلع نيديز عابتا(ةيديزلا)هباتك

 مالسلا هيلع يلع نب نيسحلا نب

 ةمطاف دالوا يف ةماعالا اوقاس

 توبث اوزوجي مو مالسلا اهيلع

 اوزوج مهنا الا مريغ يف ةماما

 دهاز ملاع يضاف لك نوكي نا

 نوكي ةمامالاب جرخ ينعم عاج
 ناك اوس ةعاطلا بحاو اماما

 دالوا“ٌنمدوا "قسما دالؤا خم

 مهنمةفئاطتلاقاذه نعو نيسحلا
 نييمامالا ميهارباو دمع ةماماب

 نيسحلا نب نسحلا نبهللا دبعيبا

 ةروصنملا مايا يف اجرخ نيذلا
 جورخ اوزوحو كلذ ىلع التقو

 هذه ناعمجتتل ني رطق يف نيماما
 انيق كولا وك كانطحللا

 دارا بهذملا اذه ههذم ناك

 ىتح عورفلاو لوصالا لصحي نا
 لقا احدندستف ىذلا دك املا ةلنت ًاداعشل ادق

 ورامي دك ربا وق( نقد كلاادحاانيز او اني اس سس



 هل الا حور لولح اوعداو ةمامالا

 ىتح ةيما ينب ىلع هديا اذهلو هيف

 اولاقو مهيبا ةركبإ عع مولتف

 ىعدا يذلا منقملاو حاورالاه انب

 اهجرخا قي راخم ىلعهسفنل ةيملالا
 بهذملا اذه ىلع لوالا يف ناك

 ءالهور ملا ءارو امضي م هعباتو

 كرتب اوناذ ةيمرخلا نم ةعنص
 ةفرعم نيدلا اولاقو ضئارفلا

 نيدلا لاقنممهنم و* طقفمامالا

 ةنامالا ءاداو مامالا ةفرعم نارما

 لصر دقف نارمالاهل ل صح نمو
 هنع عفتراو لامكلا لاح ىلا
 قاس نم ءالؤه نمو فيلكتلا

 دبع نب ىلع نب دمع ىلا ةمامالا

 نبا مشاه يبا نم سابع نب هللا
 نم ال هيلاةيصو ةرفنحلا نب دمت

 لس» وبا تاكو رخآ قيرط
 نكن ىاسالزبلا ىنأإع
 نم سيتقاو لوالا يف ةنأسكلا
 اهب اوصتخا ىتلا مولعلا مهاعد

 للا دير نا ع

 بلطي تاكو مههف ةعدوتسم
 ياش نغلا دقق هنأ حنان

 تربظا دق نا دم نبرهعج

 ةالاوه نع سانلا ةوعدو ةلكلا

01 
 يرصباو كيذاب ىليمو يععتا ةنبالا اهتيا بهذ نم اهصاقعو كنيمب

 يدهتاف هلو .برلا وهو كلملا كاوهيفكييا تييو كتريشع يسناو
 اعوط هل

 ةجوزاابانوتاف دالوالا انركنا ناك هللا ءاش أم ( هنع هللا ىضر دمعوبا لاق )

 نم هللاب ذوعنو ةلغأ اش فئات ىلع مل ىرن اش هللا كرابت ناتخالاو

 يني ىلع دعفا يب را برلا لاق اعبسو ةئام يفوملا رومزملا ينهيفو*نالذخلا

 كيمدق 51 كادعا لعجا ىتح

 بر رفكلاو نونجلا ىف .هلبق يذلاك اذه ( ع ىضر دمح وبا لاق )

 |[ هللاب ذوعنو بر ىلع 4 برو بر نيمي نع دعقي برو بر قوف

 نويهصا سدقلا حور لوقي هنم نيناكو سداسلارومزملايفهيفو*نالذخلا

 دنع اهتاخ يذلا ىلعلا برلا ابسسا يذلا وهو اهيف دلو لجرو لجر لاقي

 ةمالا هنتكم
 مهيلع هب نوعنشي يذلا يراصنأا نيد اذه ( هنع هللا ىضر دمحوبا لاق )

 يف هيفو*أبع 211( انه يي لاخلا تيد اين نويبيع ةلفردقل قل نو
 هبرقي يذلا رابجلاك همون نم هبتنملاك ماق برا ةنم نيعبسو عباسلا زوموملا

 اوك يترك هيك ىلا ع اوقلا هيفو شيرجلا موقي 5 راما رثا

 نيزعتلا رفكلا يفالو فيفالا قبحلا يف معم ام(هنع هللا ىضر دموبا لاق )

 ال هنا انلع دقو همون نم هبتنملاب ىلاعت هللا مايق هبشي ةرم لعفلا اذه لثمب
 همايق نوح هنم ةكرح لقثا الو ددقتلا ىلا جوحا الو لسكا ًارمانوكي
 لقلا الو .دكلأ هيف نوكي تقو !.رلل دهع امو لم رابجي ههبشي ةرمو هنم

 ناجح يف هنم ًاليوع فعضا الو اعادض ملا الو اسفن ثبخا الو نينيع
 نرقب ناريثلا نم روثالا وه ٠٠ هللاو شي رملا امو شي رجلاب هلثمب ةرمو راما
 طوربلا اهب نمي نم قج ىتلا شوحنلا, هذه نم هلل شاج هسار طبسوتف
 هنع طقسيو ةراححلاب سانلا فذقيو لكلاب قمحي واهغامد لدتعي ىتح

 يف هللا ماق نينو يداحلا رومزملا نم هيفو*ءالبلا نم هللاب ذوعنو باطخلا



 هديا سيستم
 هل أصاع اماظ هولعجيف 3 لا هلل رما فالخو مظلا اوبسني وأ رسل

 نا ةيفو*قيفوتلا ىلاعت هللبو مهتم راتخل ظح ايف ل

 هيفو نينوتخم اوناك مهناف ةسدقأا ضرالا ليئارسا دل ل سد

 دلو نمم نئخي ل مالسلا هيلع ىسوم ناو لقاو اماع نيسمحو ةعسآ ءانبا

 ناتخلا يف دادش ىلاعت هللا نا مثرارفا عم اذه ا دحار سم نم هجورخ دعب

 لتقيلف ىنعبهنما نم هسفن فنتلف هتدالو عوبسا موي يف نت“ ل نم لاقو

 دعب مشوي مباك مهنتخي ىتح ةدكولا ةعيرشلا هذه ىسوم مضي نيكف

 يف اوناك يل لاقف مهءالع ضعب .هجو اذهب تضف رهئاو#ر هدب ىموم توم
 لب تواوقت 5 سلو فيكف اذا ناكك هل تاقف لاحتراو لح يف هبتلا

 ع زب عشوي باتك صنيفو*د>او ناكم يف ةليوطلا ةدملا نوقبي اوناك

 ثتقو قيضا ينو برحلا يف عورشلا لبق ندرالا اوزاج ذا منت فاهنأ

 ةنؤم ال ذا ناتخلا و نابشو كويك لاا ع مهو دمايح مباك مهنتخو

 لكان قرف الو“ نوت "ريغملذ 5 نوت هما هلمحت ًالاقطا مهناتخيف

 يل لاق هنم لوالا رومزملا ىفف روبزلا هنومتي يزإا باتكلا هاو اهطقن

 ا كتدلو مويلا نبا ثنا برلا

 اذه يف ىراصتلا ىلع نوركنلءيش يافا هنع هللا يضر دم وبا لاق )

 كلك يلعلا باو دماوت متنا اضياهيفو*ةحر يللا هشام تانلا

 عبارلاروم را يفهيفو*نتنا واىراصتلادنع ام لثمو اهلبق يتلا نم طا هو

 تببحا ككلم تيضق لدعلا تيضقدبالا يفوملاعلا يف هللااي كشر عهنم نيعب و

 ككاارشانيب حرقلا تيزب كملا كنهد كلذكو هوركملا تضغباو حالصلا

 ةضاقو زهدلا" ةعيضتو ذبآلا ةاوس هذه ( ةتغهللا ضر دمموبألاق)

 ىلع ةازاجعو هل ماركا تيزلاب هنهد ىلاعت هللا ىلعرخ أ هلا تابثاو ربظلا
 نكلوةنؤمالب ىراصتلا نيد اذهو ىلاعت هللا كار.ثا تابثاو حالصلا هتبحم

 نا دعب ركذن ١( لع ةيئالع اذه دوهلا دنع ربظ دقو هللا نود ولا تانثا

 رع كتجوز تفقو ىلاعت هللا تطاخن زيسي هدعباو ىلاعت هللا ءاش

 كالهي لاقو !ًءزِخ !ةوزج
 لك )ّلاعت هلو ههجو الا هلك
 ده عدوادهجو الا كلاه يس

 دمع ىلا دك شافلا يرثلا

 هاعدو رفابلا نيسحلا نب 1 نبا

 سالا هباتك فو هسفن ىلا

 يىردت ال كناف مس نك 0

 رقابلارم 1 ةوبنلا هللا لعجت ث تيد

 يذلا هساطرق لوسرلا 1 نا

 لاخلا يف تاق هلك اف هب ءاج

 يأ" نب رمت لوسرلا م ناكو

 ىلع ةفئاظ تعئحا دقو فينع

 وص ف

 هبهذمب اونادو ناعم“ نب نانب

 يرسسقلا هللا دبع نب دلاخ هلدةف

 مازر عابنا (ةيمازرلا )كاذ لع

 دمحدشا ىلا 0 نمةمامالا اوقاس

 ىلإ هنم من مثاه نا هثبا ىلا 3

 ةيصولاب سابع نب هللا دبعن ىلع

 يصوأو لع نب دمع ىلا 0 ٌُ

 هيلاداعد يذلا 5 ةعياو

 اوربظ :الذهو هتمامأب لاقو

 ملسم يبا مايا تيس ناسارخب

 ىلع ناك لسم ابا نا ليق ىتح
 ةمامالا اوقاس مهن ال بهذملا اذه

 يف ظح هل اولاقف سم يبا ىلا



 ةمامالا  لاقتناب .اولاق : ىدبنلا

 ةالغلا نم وهو هيلا مذا يبا نم

 يلع نينموملا ريما ةيملاب نيلئاقلا

 هرج ريف لخلق مالسلا هيلع
 معي ناكهيف هدسجب دحتاو يبلا
 مصو مخالملا نع ربخا اذا تيغلا

 رافكلا براحي ناك هب وربخلا

 باب علق هب ورفظلاو ةرصنلا هلو

 |[ انمار لاكن يورط

 | ةنادسج ةوقب رإيخ باب
 ةوقب هتعلق نكلو ةيئاذغ ةكرحب

 ةوقلاف ةئيضم اهب ر رونب ةيتوكلم
 يف حابصملاك هسفن يف ةيتوكلما
 يف رونلاك يجلالا رونلاو ةاكشملا

 يف ” !ءربظي ارو لاق حابصملا

 رك يف لاقو نامزالا ضعب

 نا الا نورظني له )ىلاعت .هلوق
 دارا“ ماهغلا نم لاظيف هللامهتأي

 للظ يف يتأي يذلا وهف ايلع هب

 مث همست قربلاو هتوص دعرلاو
 مدعم هنا نانب ىعدا

 كاذلو مح زحانتلا نه عونب يالا

 ةفلخو 71 0 قحسا

 «, قحتسا يذلا وه ءزجلا كلذو

 نا عزو ةكتالملا دوح مدنا
 كيس فضم فحم | نانا ةروص ىلع هدؤوبغ*

 رش

 قيدصتلا ىلع طق مهقفاونإلانا اولعاف* هباوصاب و هتلاسربو لسو هلع هللا

 يبلاب الو تاتكلا نم مهدياب امم الو هيلع مث امم الو مهنيد نم "يشب
 مومو هيف بذكلا حوضوو ميلقن داسق نم هانحضوا دق امل هنوركذي يذلا
 هبف لخاودلا

 رئاس ىف امم افرط ىلاعت هللا ءاش نا زكذنو ( هنع هللا ئخر دمحوبا لاق )

 داسقلا نم مالسلا مهيلع ءايبنالا ىلا !منوفيضي يتلا مهدنع يتلا ب كلا

 دشا ارش مابتها( ١)نا ينفالخ الو 200 يذلاك

 باةك اما * 2520 ءاسب  مههابتها اهنا ناسا دفا كان
 يرد ألم تملا« مىلااهفلأ وأم يا هنابةلطات يارب هيف ف شوج |

 001 او ر فرال امحتك نكون يضل

 ةواذ ؛ناملس اهيف ينب ىتأا سودب كلم قارس ود ىلا كالذ ىهتتا الف اصن

 هرك ذ> ارما لعف سدقملا تي ظ
 نايل نامت نب انآ ميما لاغل هو ( هنع هللا ىضر دمحوبا لاق )

 صا اذه تأي لو ةنس ةلاتسوغن ناهلس لبق عشويو سدقملا تاب ينب ظ
 فالخ الب هقاسم امنا ًالصا راذنالا لبس ىلع روكذملا عشوي بانك يف
 نب رافع نا ٍتْهو الج ةعبشب ةصقهيفو*اوضم دق انع رابخالا قاسم مهنم

 منغملا نم لغ مالسلاهيلع بوقعي نب اذوهي نب ةليش نب ناذس نب يمرك
 م 000 بهذ قحو اناوجرا اطيخ

 هيشاوهقارحأب رماو ةراحتلاب مهلكاوتومي ىتح هنانب م حرو هب جرو هجذب

 بذا نم وقعا ظلخأب ب قاعيف لا اذهب يبن كي نأ هل شاحو اهلك

 باللا لتقي .ال ةاروتلا صن نا عم مههبا 100 ت ل ةيرذ نم هل

 ةزورض دب :الق«تالاينذب نيالا الو بالا بن
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 حش الوفي نا نم ذب[

 00 ةهيرش ايفو البق يب ةنيزل يف نم هلو كملااذلع عش

 نوما تيما نراك" يار اكل تاكل نابل محال تتنك يق 1(
 هديك 11190 03 كم لاب متتر طوس شا سقي فس فانكلا هدأ هأوا اريك ب ذك ل |.تهاو ماعنلاو ل طبالا ن
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 ضمت
 مهنعف ىراصنلا اماو مهريغ ةفئاط ةزجعم ملل تاقن الو هاوس ةما ىبوم

 نيئايملاو سرفلاو سوجلاك للملا ومالا رئاساماوهتازهممو ىسوم ةوبن اوذخا

 اللصا الف كرتلاو نيصلاو دنلاو ةمهاربلاو ةرنمسلاو ةنانملاو نينايرسسلاو

 نمو مه الا مهيدياب يبتلا ةاروتلاب و ىسوم ةوبنب قدصم ضرالا مدا ىلعالو

 نوراهو ىسوم ةوبن انلبق اماف نولسملا نحت اماو*ىراصتلاك مهنم ةبعش وه

 ناتي اهنرقللنب انقدصومالسلا مهيلع مشيلاو سايلاو ناولسو دوادو

 هللا للص هللا “لوسر رابخال لسو هيلع هللا لظادمنم رذلا يذلا بوب

 كاذب مالسلا هيلع هرابخا الوو طقف مهتازوثمو مهتون ةحصب لس هيلع

 اودعو. نوقبخو ياقجو:ثادحو :ثارباو :لاومشك الا اندنع وثاك ام

 نم رئاسو يخالمو انيفصو موحانو اغسامو ايدب وعو صوماعو لاؤيو

 قرط نيب قرف الو ءاوسب ءاوس ىبوم ةوبنب مهرارقاك هتوبنب دوهيلا رق
 لوقن لب كلذ نم ءيشيف دوهيلا لقن قدصن النحو مهعيمج ةوبنل مهلقن

 هباتتك" يف ىلاعت هللا كالذب. ربخا ليئارسا ىنب يف ءايدنا.ىلاعتهللناك دقدنا

 لوقنو رمنم انل يمس نمةوبنب مطقن نحن لسرملا قداصلا هيبن ىلع لزنملا
 لجو زع هللا* مهتاهسا ِسودياعملا ىلص دمع انل رسي مل نيذلا ءالاره يف

 ع ا 5 ا د ا

 مهب نمون انسلف ءايبنا اوزوكي مل ناو مهب نمون نحيف ءاينا وناك نا معا
 طاصةوبنب رقت اذكهو*هلسر نم دحا نيب قرفت الولسرو هبتكو هللابانما*

 دوهيلا راكلاب يلابن الو انيقي هللا: ل سر نكنابو ليعاساو بيعشو دوهو

 اماو مهتلاسر, .دهش مالسلا. هيلع قداضلا نال مهب مبلهجب الو:رهتوبنل

 ىسوم ىلعىلاعت هلا اهيزنا ”قح ةاروتب رقن نحن اننال اهيلعطق انقفاواف ةاروتلا

 لوسر ناس ىلع قطانلاهباتنك فكلذبان :ربخ | ىلاعت هن الهباحكصا اومالسا هيلع

 مهيدياب يتلاءذه تسل اهنا ىلع مطقنو قداصلا لسو هيلع هللا ىلص هللا

 نوفرعي الو مهيديابينلاهذهب نورقي مو لدبو مهنم ريثك فرح لب اهصنب
 لب نالا اهيلع مث يتلا مهتعيرشب قدصن ال كلذكو اهب نحن نمؤن يتلا
 نامعم نب. نانب عابتا(ةينانبلا) ىلص دمحم رشب يذلا ىسومب نونماوي ال مثو ةبوذكم ةلدبم ةفرحت اهناب مطقن

 ىعداو هيف تلحو هيلا تالصو

 بيغلا عيدنا واعمةوبنلاو ةيفولالا

 اورفكو .قملا هتعيش هدبف
 محانتلا نا متداقتعال ةمايقلاب

 باقعلاو باوثلاو ايندلا يف نوكي
 هلوق لوأتو ضاختشالا هذه يف

 اولمتو اونم ١ نيذلا ىلع سيل ىلاعت
 ةيالا اومعط اف حانج تاثئاضلا

 مامالا ىلا لصو نم نا ىلع
 عيمج يف جرحلا هنع عفلرا هفرعو
 غالبلاولاكلا ىلا لصوورمطي ام

 ةيكدزملاو ةيمرحلا تأشن هنعو
 ناسارخي هللا دبع كلهو قارعلاب

 لاق نم مهن هباعصا تقرتفاو

 منمو مجري و تمي مل يح دعب هنا
 هحور تلوحتو تام لب لاق نم

 ثراحلا نب ديز نب قاحا ىلا
 نيذلا ةيثراخلا منو يراصنالا

 شيع نوشيعي وتامرحلا نوحيدب

 باحصان ب وهيلع فيلكت ال نم

 بامحصانيبو ةي واعم نب هللا دبع

 يف ديدش فالخ ىلع نب دمم

 اهم دحاو لك ناف ةمامالا

 هيلا مثاه يبا نم ةيصولا يعدي

 دقعت ةدعاق ىلع ةيصولا تبني لو



 ملو الاف نمابعلا يبا ىلا ةفالخلا

 بسالا لاصتال قدح ةفالخلا يف

 هياعمملا ىلص هللا لوسر يفوت دقو
 *ةشارولاب ىلوا سابعلا همتو مو
 تومدعةماغالا نا تلق ةقرفو
 نب. .نسحلا هيخا:نبال مشاه يلا

 ةقرفو ةيفنحلا نب دمحم نب ىلع

 ىصوا. مشاه ابا نأ لي ال تلاق
 قضوا لعو,دمج نب, ىلع هنخا ىلا
 ممدنع ةمامالاف نسحلا ةنبا ىلا

 مريغ ىلا .جرخب ال ةيفنحلا ينيب يف
 ىضوا مشاه ابا ناتللاق ةقرفو*

 برح :نب ورم نب هللا .ديع ىلا
 تجرخ .ةمامالا ناو يدنكلا

 تاوحتوهللادبع ىلا مشاه ينب نم

 ناك !«لجرلاو هيلا مشاهيبا حور
 ضعب علطاف ةنايدو لع 0 عري

 اوضرعاف هبذكو هتنايخ ىلع موقلا
 نب هللا دبع ةماماب اولاقو هنع

 نب. رفعج,نبب هللا دبع ن:.ةي وام

 دبعبهذم نم ناكو ٍبلاظ يبا
 صنت نم خعاننل حاورالا نا هللا

 باقعلاو باوثلا ناو صخب ىلا

 ابا, اما .ضاخمتالا هذه يف
 تاناويملا ضاختنا هاو مد .١ ين

 تح تفحانت هللا حورو لاف

 رار

 موغاو ةماط مهدرباوةزي مالا رض( )١ وا مهنا فرعي مهفرعنم كو ىلامتدللا

 | مهتذكاو ةنابم مهدشاو ًاسوفن مهنبجاو اشغ مهرثكاو اعبخ مهغتاو مظافم

 دسافلا رايتخالا اذه نم هلل شاح لب لئامثمبنعراو ةه ميفعضاو ةمقل
 دق هنا هلوف لثمو*هيبكنم لعمبلم ىلاعت هنا ةروسلا هذه يفهلوق لثهو*

 ليثارسا ينب باسح ىلع سانجالا ةيمسف لعجومد | ينب نم سانجالا مج

 ليئارسا ينب دالوا نال هنم هلل شاح رهاظ بذك اذهف همعس مهلع>و

 رمال يلو رشع يتنثا مد ١ ىنب سانجا نوكي نا بج اذه سف رش ان
 عنشا .ذئنيح بذكف ليئارتسا :ينب نم لسان نه ينع ناك ناف كلذك

 نوصقعتيو نوديزي مويلك لب دحاو ردق ىلعر ةئسيال مهددع نال عشباو

 ةفرعم اهناب ةعضاو نيهازب هذه لكف هيف كذ ال ام اذه توملاو ةدالولاب

 يف دهبشي نا دجا لمع يف ةتبلا زوجي الف كالذك يع ناف ةدحم

 يرتفم ةبوذكم لقنب ةوبنتايثا يف.الو ةزجمم لقن.يفبالو ةعيرش حيربصأ

 لوخدم دسافدوبيلا لقن نالوقن وا أنا دقو هيف كش الام اذه عوضوم

 ةرخلاو ءالبلاو لذلا رم ميجرخأ نم اوعبتا موق ىلا عجار هنال

 الع ربصيال لاحو ةدالولا دنع ,هدالوا حبذو بوطلا لمع يف ةمدخلاو

 لاومالل .كلّملاو ةيفاعلاو ةحارلاو زعلا ىلا بيسم رامح الو قلطم تلك

 له يفركني الو مهسفناو هدالوا ىلع نيو نسلم ٠ دج ناو

 نافهلك اذه ممو هنم ديرب ام لكب صلخخا صلخلا دهشي نا لاحلا اذه

 ىرخالا ذه ىلا ةلاحلا كلت نممبجرخا يذلا مالسلا هيلع ىسومل مهعابتا

 ذا مهتاروت صن يف ركذدقو* ةبراعضم ةفيعض ةلوخدم تناك هل هتءاطو

 اودارا ىرخا ةرمو رسم نم مهصلخي يذلا ىسود هلا اذه اودان لمعلا اولمع

 موق هلك اذه عمو رصم ىلا عجرنو | دئاق انسفنا ىلع مدق اوخياصتو هلتق

 ةعانصب نكمم نابي تلذ لك ناو ىسوم لمع .مم يشك لثم المع ةرمعلا نا
 عبتي مل هنا مهنم دحا نم فالخ الب:نورقم مهو ةيافك اذه يفو ةفورعم

 اموامثوحنو ةمصقلاو ءاقسلا ةلاسغو نإللاو مسدلا خسو ةكرحب رضولا ةغللا بتك يف (1)
 همم ما دساف ماءط نم اهدجت غر نمهمشت

 يوم



 رت

 مهنعت فر ينكل مهركذ ضرالا نم مطقاف مث نا لوقا ىتح ابعر خيشلاو ْ

 هذهف تزاا و 0 و اوقيو اوهزي الثل مهئادعا درح هكلشل

 يف اهكرذت ١ ٠ترصباو تمهفو تفرع اهتيلف زيت الو اهل ىرااال ةمالا

 !اذهاما فاللآ هرم نينا نعرفشيو اقلامهتم دحاو عبلا مفكر اهيزلازيخل

 مح راضو مهتما لغم اهلا تنل دب مي قلعا مرو 1 لس 23 فلنا

 ديقانع مثديف انعف اروماع ضايرا ن ب رك يقال لك اك نم عمرك

 0 يف اذه اما هل ءاود ال يذلا سلا نمو نيباعثلا ةرارم مهبارشو ةرارملا

 ناكف ملجرا قهرتف هتقو يف؛ىفاكا اناو ماقتال ١ يل ىنءازخ يف فورعمو

 هتما لع برلا يس ةنمزالا عرست كاذ ىلاو مهبارخ تقو :ناحدق

 مثرخاوا بهذو اوبهذو مثل قاغاو اوقعض دق رصبأ اذا هديبع مرد

 ظ1111ؤؤ33300ؤ0ؤزؤ11---_-_ ل اك 7027 420707 0#” 1 ا

 اوموقيلف هنم نوبرشيو مهنانرق نم نولك ايو نوقتي يلا معنحلا نيا لاقو

 تيما انا يريغدلا الويدحوانا اورصبت اورصبتف *م.ححاح تقو ينفث وثيغيلو

 ءاملا ىلا مقرافيدي ند ةيتشن صاختب الو رب اناو ضرع اناو' ىبحا اناو'

 الوكخلاب ينعش ادتاوةقعاصااك يحب رثددحنأل ةمئادلا يتايحب لوقاو يدي

 اي اوحدمافا مو يجرب نعطق الوامذ يبن نركسالو نانسلا لهاويئادعا ينافاك

 مهض راح 34 قم ماذعا نركب زاد عانالدغ اطاغف ةماسانحالارشعم

 اظف#ي اورماو ملل تحيبا ينلا ةروسلا هذه ( هنع هللا يضر دمصوبا لاق ١

 اولغتشي مل مهنا لبق اننب دقو مهمعزب مجتاروت صنب اهاوس اه ال اهتباتكو

 كولملا ةد.٠ الا اهريغب الو ةروسلا هذال مالسلا هيلع ناهلس توم دعب

 مهود كا ١ موفاخاوءادنالا اولتقو ناث 'والامبلك اود ,عمهمادقال طقفةسملا

 ُئاضفلان م ةروسلايفهذهنا ىلع* نموه الو رفا هيف كشي ال اماذه

 يذلا هوبا وه ىلاعت هللانإ هلوق لثم لجو زع هللا ىلا تسنينا زوجي الأم

 لهسو ىراصتالقّرط لهو اذه نم هلل شاح هتانبو هون مهناو هدلو
 ةبوذكملا ةثوعلملا بتكلا. هذه يف اودجو ام الا اًءدلو هلل العجم نا مهيلع

 دالوا مهسفنا مهلءجي نا نم رثكأ بمملا يف سيلو دوهلا يدباب ةلدبملا

 ي "ايد لوا للملا لصف

 يس ل ببيجب ب ب ب ببي بعبيبببببعييعيعيعدعيدعس

 فلكل لك راض و ةمانالا قرع

 مشاه يبا عابتا(ةيمشاهلا]ابهذم

 لاقتناب اولاق ةيفنحلا نب دمح نبا
 هللا :ةمحر 'ىلا ةيفنهلا نادم

 ىلاهنم ةمامالا لاقتناو هناوضرو

 ىضفا هناف اولاق مشاه يبا هنبا
 عشانم ىلعهعلطاو مولعلا دايعا هيلا

 ريدقلو سفنالا لعق اف الا قيبطت
 ريودتو لب وأتلا لع ليزنتلا
 لكك نا اولاق نطابلا لع رهاظلا
 احور ضخ لكلو انطاب .رهاظ

 لكو اليوأت ليزنلا لكلو

 يف ةقيقح ملاعلا اذه يف لاثم

 قاف الا ين رشتنملاو ملاعلا كلذ

 يف عمتمم رارسالاو كلا 2

 يذلا ملعلا وهو اطال عملا

 هنأ هب مالسلا هيلع“ يلعرث ًاَعسسا

 كلذ :ىضفا وهو ةيفنحلا نب دمحم

 نم لكو مشاه يبا هنبا ىلارسسلا

 اقحمامالا وهفلعلا اذه هيف عتجا
 هتعش مشاه يبا دعب فلتخاو*

 مئاهانا نا ةقرفتلاق* قرف سمح

 ضراب .ماشلا نه افرصنم تام

 نب يلعنب دمحم ىلا يصواو ةارشلا ١

 يف تزجناو سابع نب ؛ هللا دبع

 تراص ىح ةيصولا هدالوا



 | قراف امو اباها ىلا ةنامالا لس
 أهرقتسم يف اهرقإ ىتح ايندلا

 ريثكو يريجلا ديسلا ناكو
 هيفريثك لاق هتعيش نم رعاشلا

 شيرف نم ةمئالا نا الا
 اوس ةعبرا قحلا ةالو

 هيلب هرم ةثالثلاو يلع

 ءافخ مبهم سيل طابسالا مث

 ربو فراعا طبس طبسف

 ءالبرك هتبغ طبسو

 ىتح توملاقوذيال طبسو

 *اوللا همدقي ليخلا دوقي

 انامز مهيف ىريالوسيغي
 ءامو ىلسع هدنع ىوضرب

 دقتعي أضيا يريجلا دبل ١! ناكو

 ىوضر لبج يف هناو تمي مل هنا
 هدنعو هناظفحم رّثو دسا نب

 هاع تايرجب ناتخاضن نائرع

 اليف ةيدلا دعب دوعي و ىلسعو
 اذهواروج تلم اك الدع ماعلا

 دوعلاو-ةبرغلاب ِ لوالا وه

 ىرحو ةع.ثلادب 7 ةبيغلا دعب

 ىتج ةماخبار نطعي كيم كلذ

 ناكرا نءءانكرو انيذ هودقَنعا

 ةيناسيكلا فاتخا مث + عيبشتلا
 ىف ةيانحلا نب رم لاقت كعب

 قر
 تاوعماب يعغما فرحب افرح اهصن اذهو اهظفحنم مبان نم دجا عنتم الو
 راغلاكنوكي ويالك ذاذرلاكلب و راعملاك رق يمالك ضرالا معتو يلوق

 برلا همظعيف برلا مساب يدانا ينال بصحلا ىلع داذرلاكو بشعلا ىلع

 لدعلار وجت ال يذلا وي هللا هماكجا تلدتعاو هتقلخ لكا يذلا نمل
 ركش اذهو ةليحتسملا ةيصاعلا ةمالا تمحو هئايلواريغ .هيدل تنذا مويقلا

 ميدقلا اوركذتف كيلمو كقلخ يذلا كوباوه اما. ةيق ةلهاج ةما ايببرا
 مسقيناك اذا عنوفرعيف رباك اوكنو اميقكارا اولسو سانجالا يف اوركفو

 ينب باسح ىلع سانجالا ةمس لعج مدا يدي نيبزيمب و سانجالا ىلعلا
 فو ةرفقملا ضرالا ين هدجو هتمسق بوقعي و هتما برلا مهف ليئارسا

 نيماا رعشلا ظفحك هظفحو هب لبقاو هقلطاف كولسم ريغ حيبق عضوم
 اهل اظفح اهحانج طسبتو اهياع موحتو اهخارفب باقعلا ريطتسي اك هراطاو

 هريغ هلا هعم نكي لو مدئاقناك هدجوبزااف هييكنم ىلع ء مهلمحو مهب لبقاف

 الات توزو ل لات اوببدضي وب اهزيجاواك أيل هضرا فرشايف ميا

 عربو# ااموكلو ناسأب يب شاكو اهنافرخ موحتو ااضنبلو اهيشاوم نمسو

 مهلاخ هللا ن نم اولخت مث اوعشاو اوربدو اونمعس اوصاعتو بنعلا مدورإلا نابل

 مدوعتتلو مهيلع طغت نا ىلا ناثوالامهتدابعل هوجلاف ملم هللاب اورفكو
 مهلبق اهدي مو اهنداهجي اوتاك سانجالا, هملال مهدوهجلو هلال ناطيشا
 اذهب .برلا رصبف معقلاخ برلا وبسنف ممدلو يذلا هللا نم اولختف مذوأبا

 راو لع حب منع يعجو ىنخا لاف هتانبو هون ىلحت ذا هل بضغو
 ينوبضغاو املا 00007 ينوطختا دقو ةيصاع ةرفاك ةما اهناف مثرما

 ةما يدب ىلع مهب فخاو .ةفيمض ةما يدي ىلع ميغاسو مهشحاوفب
 هتسلاعب :ضزالا ىلع يتأتف هاومللا ىلا قرحت ران يبضغ مدقتيو ةلهاج

 ارح ميكلهاو ىلبنب مهيقثاو يسأب مهيلع عجاف لابجلا لوصا بهذتو

 ناف ةايحلا مهيلع ب صعاو عابسلاباينا مهيلع طلساو ريطال اعط مهاعجاو

 ١ اوزرب

 يلو 0

 لفطلاو راذعلاو ,هنم باشلا تكلها اونصحت ناو اليوت
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 جابي دلاب هاشغ دق دق يب وسل أضبا هيفو هاوس دحا عضوملا كلذ ىلا لصي نكي مل مهعامجاب هنال هدحو

 3 يال م ان نا || كلذ ومن وا ةقرو ادج اريسي الا نوكي الاذه لثمو موي لك كاملا هارقي يلة ا ذى كي يد ا يسال لا نموكذلا نك بكي رانا
 توباتلا ةلزنع اندنع وهو مالسلا مالسلا هيلعز اجلس دعب ةعبا اكلذ اة 1 هنا ف نوفل الل مهنا عم

 كم نيعبرا ةلمج نم طقف انمدق (مةَسخ وا ةعبزا الأ مبكوملم نم دحا

 هب يربو باتكلا اذه قود ع "1 غيروكلانللا نفلتلا يف لاق هناف اضياو

 ىسؤم مل لاقو برلا دهع نونسحي اوناك نءذلا يوال يب نم ةنبكلا يلا
 برلا هريخم يذلا عضوملا يف ملا تزلا يدي نون: نسي دفتلل متعتجا اذا

 طقف مهعاتجا دنع ىلإ ث اممأ يب ةعاج تي نوصل اذه يفام اًورفاف

 براح اذا ناكق ليئارسا ينبل

 فصلا حارب يف هعضي هءوصخ

 ةرصنلاو رفظلا كلو اولتاق لوقيو
 لحم مف هلحم يسركلا اذهو
 هيفو ليئارسا ينب يف توباتلا
 نم ةكئالملاو ا ةنيكسلا

 ثيدحو# ل ادم نولزاي كقوف

 يف تربظ يتلا ضيبلا تامامجا

 ظ

 انكامات لوبعسا

 يملا مزايا اناقة وللا اروع رك قؤا( هت هللا يضر دمحوبا لاق )

 م ةارو:|| صننب رما امئاف طقف ةنسلك يف تارم ثالث الا سدقملا تنب ىلا

 مل اهنا تيتف طقف موعامتجا دنع ينوراملا نهوكلا مهيلع اهأرقي نا اندروا
 دقوماوس دحا دنع ال طةفينوراملا نهوكلا دنع طقف لكشلا يف الا نكت

 ناب كلذ لبق مثربخا دقو اوما ظ

 دعب دحأ مهنم سدقملا تيب طق لخدي : طابسالا ةرشعلا نا لبق انهضوا

 تاماخلا ةروص لعل زنت ةكئالملا

 يتلا عاجالاو فورع« ضيبلا

 امئاو روهشم فيلات دربنا ابقلا |

 نب دمحم ىلا باضشتالا لع هلمح

 هيف سانلا داقلعا نسخ ةيفنحلا

 ديسلاو هب بولقلا ءالتماو
 زغ معلا ريك نك

 يف رطاخلا بيصم ركفلا داقو

 نينمأوملا ريما هربخا دق بقاوعلا

 ىلع هعلطاو مجالملا لاوحا نع

 رث اوةلزعلا راتخادف ملاعملاجرادم

 هنا ليف دقو ةرهشلا ىلع لوما

 ىتح ةمامالا مع ًاعدوتسم ناك ا

 اومعتجيإ نيمايذب و اذوب يب ناو اوعطقنا ناىلا مالسلا هيلع نامملس توم

 ابليدبت صو انلق اكذب ربظف ظقف نينمأولا سيلا كولملا دهع يف الا هيلا
 *يش ريغ ةنس ةئاعب را يف يتلا ةليوطلا ةدملا كلت نا يف كش الو نيب

 |١ ةدابعو قسفلاو رفكلا يف مثريغ يف ناكام نيبنوراملا ةنبكلا يف ناك دق

 مهبتك يف ن_رقب نم مهريغو ينوراملا ىلع ينبا نع نورك ذي يذلاك ناثوالا
 هتفص هذه نمو يوال يبو نورا يب نم اهتويب و ناثوالا اوهدخ مها

 ىلع شمشلا نم رضا نيهأزب ابك ذو اب هرفي امرت هيلع نين الف
 اهفي ربو مهتاروت ليدبت ةعص

 ىسوم نا مهتاروت يفرك ذ ةدحاو ةروس الا ( هنع هللا يضر دم وبا لاق )

 م أوموقيو اهوظفحي ليارسا يفب هه ملعتو نتنكت"نان رها مالسلا هيلع

 00 ا اا ا ا ااا تلا ا تاتا



 نظا الو. لعام فالخ هلرراظي

 ًادنلاوذاقلعالا اتم دقت ةلفاع

 باودهلرهظي ناوهو ةدارالا يف

 دياب اقرا جناب
 مث يشب رماي نا وهو رمالا ف
 لنمو كلذ فالخب'هدعب رمآي
 رماوالا نا نظ غج مسلم

 امناو ةؤسانتم:ةفلتخلا تاقوالا يف

 لوقلإ وابنخبا قانا نام
 أم لع نعدي ناك. هنال ايدبلاب
 يخوت اما لاوحالا نم تدحي

 لبق' نم ةلاسرب أماو هيلا يحوي

 هباعصا دعو اذا ناكف مامالا

 ناف ةثداح تودحو* يش نوكي

 ىلع البلد هلعج هلوق هنوك ق فاو
 لاق قفاوي مل ناو هاوعد ىدص

 نيب قرفي ال ناكو ؟برل ادب دق

 يلا زاجااذا لاق'إدبلاو وحنا
 رابخالايفاذببلا زاج ماكحالا يف

 ه1 ديسلا نا ليق دقو

 لجلب رابخلا نوروج ةيفتللا

 ١ سانلا ىلع سبل دق هنا هلا

 نم اربتو هلاجرو هتاعد نم
 زاتزملا انعدتا احلل تالالئغلا

 قيراخناو ةدسافلات الي وألا نم

 هرلتت ناكهناهقن راخم نفق + ةهومنا

 _ «ادم)
 هب مثاتا مالسلا هيلع ىسوم نا نورقي يذلا نيدلا فالخ لوم نيدو

 ذوعاو اذه قوف ' لالضلا يف الو اذه نم زاك مهنم نامل ديانا

 نيووطبلا انش نوعبتتلا اههحرت ىتلا ةاروتلا يف ناف اضياونالذخللا نم هللا

 يدنا قارولا ارزعرف اتكيت ةفلاخم يشاهوشفو ب ما كاملا

 نيب هاب الا نائسا فالئخلا يف انش نوعبسلا محرت ينل كات نا ىراصتلا
 خيرات نيب دلوت فالتتخالا كلذ. لجا ن م يتلا مالسلا اهيلع حونو مدا

 نا اذه دعب رك ذن اه لع فينو ماع فلا ةدايز ىراصنلا عراتو ةوهلا

 ايش نيعبسلا بذكو نيقيلا حو دقف كالذك وه ناك ناف ىلاعت هللا ءاش

 ذخا نيدل دتفأ فأو مهنيذ اوذخا مهنع نيذلا و لطابلا لقتل مدملو

 يمنا ةةاوزل اوانتسا ترب نزحت رغلملا يف ناف اضياو* هبذك نقيتم نع

 نيلوالا لاح . ىلع نيحول عنضا ىسول. لاق ىلاعت هللا نا راركتلا هنوعس
 مشهلا نيحئوالا يف بتك ال بشخ نم اتوبات لمعاو .|بجلا ىلا دعصاو
 هيلا كعاتجا دنع بيها: طسو نء لبملا يف ديسسلا ممعما يتلا تالك

 مويلاىلا هيف (هوتوباتلا يف (هتلعجو ىلجلا نم تفرصناف يلا اهب يرب و

 ىسوم بتك نا دعب نمو لاق لصفلا اذه دعب أضيا روك ذملا رفسلا شو

 برلا دهد توبات يلماح يوال ينب رما اهبعوتساو فمت# يف دوهعلا هذه
 دبقغل ثورات هيلع اولتجاو يملا يف هولئجاو ثمل اذه اوذخي ممل لاقو
 ضيا روك ملا رفسلا يف كلذ لبق .لاقو ادهاش مباع نوكيل جملا برلا

 اومدقُ الف سانجالا كوله لاح ىلع 5 كال ميدقل ىلع معمتسا اذا

 ناىلا مكسفلا لع ادنحا اومدقت الو 5 وخا ددع نم ترلا هاضتزا نم الا

 ام نعصم ىف راركتلا اذه. نم بتكيلف كلم ريرش لعدمق اذاف لاق

 ءازشفدفل كلذ نوكي و هلك اشي ام يوال ينب نم مدقلملا نهوكلا هيطغي

 هلك, اذبف هدهعويهباتكارك ني“و :هملا بزلا اخي. هتيالو :لوظ: موي لك

 يف ناك امنا ةازوتلا فعيعمو :تاقكرشعلا نا نم انلق ام ةعبمب مضاو نابي
 ربك الا: نهوكلا ددغ ليقف :توناتلا ئفو دبعلا توبات تحت طقف .لكبملا

 هدذحو



 *« | ةا/و“
 مسسسسمللا
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 حبابي اللا
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 عوضوم بوذكم لدبم باتك اهنا يف لقع نمل ةياغك اذه نود ينف

 يف نت مو ناملس نب ماعبخر مايا رمصم بحاص ميلع راغا ةرم يس اهيف

 مهلع الما نا ىلا طابسالا ةرشعلا بحاص لبق نم كلملا أصما مايا

 4 اهيفو دنع أاهدجو هنا نورم حو ينوراحلا قارولا ارزع هظفح نم

 نيعبس نم ديززا دعب ةاروتلل اررع ةباتك ناكو كي اذهو هحلصاف ريك.
 1 دكا ا نا ىلع لدن مههتكو سدقملا اني باكيا ماتا
 نيعبسلا دعل كلبا لا مهعوجر ند 98 نيعب را ع دعل الا |يولصل و

 الو ةبقلا الو الصا ين ذئنيح مهيف نكي ملو نيلاخ اهيف اوناك يتلا اماع

 ترشننا تقولا كلذ نمو ال ما مثدنع تناكرانلا يف فللخاو توباتلا

 يدبالا اهل اودتن لزت و اضران يعض وبظ تربظو نؤساو ةاروتلا

 يفةدابعلل انثو ةيك أطنا ىنب يذلا كلملا سويك اطنا لعج نا ىلا كلذ عم

 تيلابذ» ىلع ري زانخلا تبرقو هتدابعب ليئارسا ينب ذخاو سدقملا تيب

 5 عيلخلا مل ثدعاؤ وبلا م 5 ىلا ةارولا نع وسما تارشتن ذنب

 ل اوبترو اًديدج نيد مل المو نينا فا الدب 0 مدنع نكت مل

لود كاله دعب و مهتاود لوط ماج فالخب ةيرق لك يف 0
 | مهت

 يلا مام ثيل يف ل اوثدحاو ماءةئاعب را نم دي زاب

 ةدابعتس مثدالب ن نم ءيش يف مل 3 يافا لوط اوناك ام فالخيب

 هدحو سدقملا تيب الا ةتبلا ة 7 ابق ناكل لعتورت اذ عمج الو

 رفس يف نا اذه ناهرب و طقف سدقملا تيب ناينب لبق قدارسلا مضومو
 ذايسنم طبس فصنو داج ينب و نوبوار ينب نا مثرارقاب نون نب عشوي

 ابذم اونب ندرالا يقرشب مثدالب ىلا نيطسلفو ندرالا دالب حث دعب 5

 اولسرا ىتح كلذ لجا نم موزغب ليثارسا ينبرئاسو نون نإ سوي مف

 عضوم ذخت نا هللا ةاممو الضا:-نليادقنل الو نابرقل ال همقن ل اننا هيلا

 مهنع فكك ذئنيخل هللا تيبو قدارسلا يف يذلا هيلع ممتجلل ريغ سيدقل

 رؤجلاو» ةريلا_ نم هاب ذوعنواهل

 راتخلا باوصا(ةي راتخلا )وكلا دعب

 راص مثايجر اخ ناك دع لأ نب

 انلاضكاو:لميش اض مئتايرييز

 دعب ةيفنحلا نب دمع ةماماب لاق

 هللا يضر 0 ف”رينءؤوملا ريما

 نسحلا دعب لب ال ليقو امنع

 هيلا سانلا وعدي ناكو نيسحلاو
 هتاعدو هلاجر _ءرم هنا ربظيو

 هب اهطوني ةفرخزم امولع ركذيو
 ىلع ةيفنحلا نب دمحم فقواملو

 ربظاو ةصاخ هنم زهق كلذ

 فرصيل هارب ةماعلا دنعهباكصال

 ةراما ىلع هرما يشيل هنع سانلا

 نيدباعلا ني ز رما عمجيلو نيسحلا

 :هناو .ىنيدلا لها .ءادعا لع

 ىثمعيل كلذ قلخلا ىلع ثيب امنا
 0 هيلغابنمانلا_ممشتو :هرما

 اهدحنا نيرماب ظنا ام هل ملظنت ا

 الع ةيفنحلا نب دم ىلا هباستنا

 نيسحلا راثبهمايق ينانلاو ةوعدو

 ازاهنو اليلهلافتشاو مالساا هيلع

 ىلع اوعمجا نيذلا ةلظلا لاتقب
 راتخلا بهذم نف نيسحلا لتق
 ًادبلاو ىلاعتهللالءأدبلا زوجي هنا
 نا وهو مثلا ي ًادبلا ناعم هل



 هييشتلا ىلا مهضعب و ةنسلا ىلا

 يلوم ناسيك باحصا(ةيناسبكلا)

 مالسلا هيلع ىلع نينمأملا ريما
 ةيفنحلانب دمح ديسل] ذيل ليقو
 نم اغلاب !داقتعا هيف نودقتعي
 نم هسابتقاو اهلك مولعلاب هتطامحا

 معان اهتلمجيب رارسالا نيدييلا
 قافالا ملعو نطابلاو ليواتلا

 ناب لوقلا مهعمجل و سفنالاو

 مهلمح .ىتح لجر ةعاط نيدلا

 ةيعرشلاناكرالا لي وأت ىلعكلذ
 جحلاوةاكز لاو مايصلاوةالصلا نم

 مهضعب لمح لاجر ىلع اهريغو
 دعب ةيعرشلا اياضقلا كرت ىلع

 لمحو لجرلا ةعاط ىلا لوصولا

 داقتعالا فعض لع مهضعب

 لوقلا ىلع مهضعب لموةمايقلاب

 توملادعب ةعجرلاو لولحلاو ؤسانتاب
 هنا دقلعم دحاو ىلع رصلقم نش

 ىتح تومي نازوجي الو توميال

 ةمامالا ةقيقح دعم نمو مجري

 هيف ريمتم هيلع رستم مث هريغ ىلا
 سلف ةمامالا 5-2 عدي نمو

 ىرايح ميكو ةريحلا نم

 نيدلا نا دقتعا نمو نوعطقنم
 نيد الف هلل جر الو لجر ةعاط
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 ا دححاو امويالو نايا طق مهيف ربظي مل اماع نيعبسو دحاوو ماع يتئام ةدم

 ناك الو فاذم الا ين مهيف طق نكي مو نائوأ دابع اوناك امناو هقوف اف

 ابعئارش نم ءىش مدنع ناك الو رن[ الو مسر الو ركذ ال مثدنع ةاروتا
 دق نورشع مثو موكولم عيمجو مهتماع عيمج كلذ ىلع ىضم الصا

 اوناك نيذلا نيئباصلا نيدب اهيدتو الاف زف اراطوو اجو !نا ىلا مهانيعس

 دحا نيع مهنم فرعي الف دبالا ىل معمر مسر عطقناو نيكلمم مهني

 نايلس توم دعب مهكلم ةدم تناك نيماينب ينب و اذوهي ينب نا انيقي ربظو
 يف كلذ يف ميبتكك نم فالتخا ىلع ماوعا ىلع ةنس ةئامعبر أ مالسلا هيلع

 نيطبسلا نيذه كلم ةدساف ةلوخدم كلل انلق دقو ناتي ةعضب

 نمو الجر رشع ةعست مالسلا اعيلع دواد نب ناملس ينب نم ةدملا هذه يف

 نينلعمار افك اوناك امنا مباك م هاتيمس دق اكلم نيرشع اهب اوت ةأرما مريغ
 نب شا مثو ديزم الو نينمؤم روج مهيزغاناو كارول ةدابعب

 نيرشعو اس يلواشا:نب

 ةناك 9 ناثوالا ةدابعو اول نك تلف نخل نوح وجم مقا هذبف ةنس

 ببسل ناميالا ىلع هانلمفب نيدةقيقح هلدجن مل طاف اشوهي نب مارويل ماوعأ
 ماع ةئام مهتماعو مهكولم يف ناثوالا ةدابعو ارهاظ رفكلا لصتا مث هيبا

 موا يف ناثوالا ةدابعو رغكلا مهممف ميطابسا رب ءأس رفك مم أماع نيتسو

 اعتق :نماوملا |قزعا يلو مت اذه عم ىتبب نيد يااا للا

 ناثوالا ةدابعو مهكولمو مهتماع يف دعب رف :كلا: لصتا مث اةنس نيرشعو

 مل مث ةنس نيثالثو ىدحا لضافلا نمّؤملا اشوي ىلو مث ةنس نيسدو عبس

 كي تيار ف نول ةياقوال اقالة دانا ىلمتيرفاكر الا مسج لت

 دعب دجن مواهرت * امطقوا قرحا نممهنموةاروتلان مهلا هانا رشن نم مه هرهشا

 مهرمأ !عطقتاناىلا مالسلا معيلع“ ايبنالا لتقورفكلا الا نايامهيف ربظ ءالكه

 ةاراغ ىلا هرثأ لصأتساو تييلامدهو ,علكأوبسو رهن تخب ةرامب ةلمج

 كرتيهيفالادحادنعةاروتلا نكي يذلا|ماكيهو سدقملا. ريةنيدم لعتناك



 *« | هةية“

 ةناعبرأ ةندملا روس ن :,م مدهو هيف أم لك نخبلو لكيشا لعو هيلع راغاو

 ساوت 0 ماعل راب هنا 5 لوو كد مَ ذو علل هنع برهو عارذ

 تلد نونا ازغو ناثوالا ةدابعو هبا 4 ىلع هنس نيمبراو ا

 10 ىلوو ا م هلتقف هعبت 8 يدووادلا ا هاما برهو نسدقملا

 رهشأ ةتس يسع قياوها] "نت زاحاوج نب شاون' نب ماعن نات نب أن رخز هنئا

 هناكم ىلوو هني لها عيجووه لتق نا ىلا ناثوالا ةدابعو رفكلا لع

 ةدابعو هكا ىلع دحاو 57 5 ىلا فن هان نه عا 1 مولش

 2 ل را اكن ل نم اراق 3 ميا ةهذدعب ىلوو 2 ّ ناثوالا

 رثكلا ىعرمخ اي« نب ايحمدنباهناكم ىلوو# تامو رغكلاوناثوالا ةدابع لع

 2 هناكم ىلوو هب لها عيمجو وه ىلتق نا ىلا نيتنس ناثوالا ةدابعو

 ناثوالا ةدابعو رفكلا لع 4 نيرشعو انناع كلف قاد اف نمايلم نب

 يلجأ همأيا يفو* هنن لها عيمجو وه لتق نا ىلا

 هداللب ىلا ممامحو روغلاب مثدالب ّن 1 طمس فصنو داج ياو نيد اور

 طبس نم اليا: نب عيسوه هناكم ىلو مث جدالب نم 5 مدالب نأ .سو

 مك و نا :نللا نر هة ندا ةدابعو رفكلا لع داج

 7 يشف طبس ضو ظانتسالا كلا هلمو لصوملا ل

 عيسوهو مويلاىلإ ب يساسلا مو هدإب لها نماموق مدالب رانوازاإا هدالب
 انني

 ىنب ةريزجلا كالمرشابت

 نم تياوقنملا اياقبف ثرعا ىضقناو ة ةمشلا ظاعإلا#ةلزللا نجت

 مثدنعو ةلمج ةاروتلا نوركني نيذلا مث ليئارسا ينب دالب ىلا ةريزجلاو دمأ
 هيلع ىسوم دعب ىلب نوئمأوي الو'دوهلا تنع يبتلا هذه ريغ ىرخا ةارزز

 ةنيدملا نا نالازقإو هنوفرعي الو 0 عقلا نضع نولوقي الو مالسلا

 اي ينال ملال رشي مادوت للدجاج كئلو ٠ ةارؤت زمأق:نيلثان يه ةتلدقملا

 اماو ليئارسا يب ةلوذ مانا كالانه اوناك الو الصا يب : ىلا اهيف نوهجترب
 نان كا 8 طابننا عيمج نا انيق مص دقف *اضيأ مثاساور مه ابلمت

 انبو اذوب طبس

 مساس ا

 يف مثدلخع ارك مو ةريبكلاب

 ةي ردقلاو جراوخل انالح رانلا

 لقاءا اع ناذلا>(ةمزعلا)
 اوااقو ضوصخلا ىلع مالا

 اما ةياصوواصن هتفالخو هتمامأب

 ةماءالانااودقنعا وايقخأ هرج

 تحرخ ناو هدالوا

 نمةيقثب وا هريغ نم نوكي لظبف
 ةيضق ةمامالا تسلو اولاق 5

 ةماعلا: راشحاب "طا .ةولصم

 يق لب مهبصنب مامالا بصتتي و

 ال نيدلا نكر وه ةلوصا ةيضق
 هلاقغا'ءالللا هيلع ٌلوسرال نوحي
 ةماعلا ىلا هضيوفن الو هلاهاو

 بوجوب لوقلا مهعمجت و هلاسراو

 نمر ال

 رئاغصلاو رئابكلا نعاب وجو مالا
 الوق يربتلاو يلوتلاب لوقلاو
 .ةنفلا لا ةفرالا تعا "ذاق

 كلذ يف ةيديزلا ضعب مهفلاخت و

 كقرناو تةيارشت' لك دو ويك

 ةيماماو ةزديزو ةناسك قرف
 ينل ع مهضعب و ةيايعع“او ةالغو

 رطبا لازاعالا'ىلا لودالا



 لاصخ نم ةلصخ لك سلو

 اداو ناما ضعب الو انايا نامالا
 طرشو اناما اهلك تناك تعقتجا

 لدعلا ةفرعم نامالا لاصخ يف

 نم هرشو هريخ ردقلا هب دي ري

 ىلا فاضي نا ريغ نه. دبعلا
 نالببغ اماو“ىثهنم ىلاعت يرابلا
 ةبردقلا 9 تنراؤوغ ا نبا

 ةتاثأا ةفرعملاوه نامالا نا معذ

 رارقالاوهل عوضخلاو ةدخلاو هللا

 نم ءاجامبو لوسرلا هب ءاج امي

 , ةيرطف ىلوالا ةفرعملاو هللا دنع

 ناعون هلصا ىلع ةفرعملاف ةي رورض

 اعناص ملاعال ناب هلع وهو ةن رطف

 ال: ةفرتملا هذهو اًعلاخ :هسفنلو
 ةقرعملا وه ناميالا امل اًنايا ىهست

 ةئجرملا لاجر(ةمتث)ةيستكلا ةينالا
 ىلع نب دمحنب نسحلا لقن 5
 رينج قب فيعسو بلاط ىبا نبا
 ةره نب ورمتو بنيح نب قلطو

 نب لتاقمو راثد نب براممو

 دامحو رذ ن؛ورمتو رذو ناهلس

 وباو ةفينحوباو ناملس يبا نبا

 ديدقو. نسحلا نب دمحو فسوي

 ةعا ميلك ءالهو رفعح نبا

 رئابكلا باعصا اورغكي ل ثيدمحلا

 *ي زي“

 ينب ريغ نم ةندس اهل لعجو نياكيه ال ينبو رص نم كاصاخ ناذللا
 سدقملا تدي ىلا ريسملا نم مهعنمو هتكلم لها عيمجو وه |هدبعو يوال

 اعبرا الش هيف ناب رقلاو هيلا دنقلا ريغ مهل ةعيرش ال مهتغلرش ناكوهو

 نيتنس نلعملا رفكلا ىلع ماعبري نب بادانهنبا ىلوو تام مث ةنس نيرشعو

 ةدابع ىلع ركاسي ينب نم ةليا نب نب اشعب ىلوو هتبي لها عيجو وه لتق م

 رثكلا ىلع اشعب نب ةليا هدلو ىلوو نس نيرشعو عبرا ةئالع ناثوالا

 لتقف يرمز همسأ هداوق نم لجر ةيلغ ماق نا ىلا نيتتس ناثوالا ةدابعو

 قرتفاو هراد هيلع قرحاو لتقف مايا ةعبس يرمز يلوو هتبب لها عيمجو

 كلذك ايقبف يره“ رخ لاو ةنبج نب ين ىم اهدحا نيلجو ىلع رنا
 ماوعا ةناع كلذك قف يطبع ميكلع 1 يئببت تام مث م [يليشت ةرشع ىتنثا

 يرمع نب باخا هنبا هدعب ىلوو تام نا. ىلا ناثوالا ةدابعو رفكلا ىلع

 فو ةئسل نيرشعوأ ىدخا ناثوالا ةدابعو رفكلا نم نوكي ام دشا لع
 هن أما نعو تاولفلا يف .هنع اًبراه مالسلا هيلع يبدلا سايلا ناكمهمايأ

 نبايزخا هنبا ىلوو باذا تام مث ىلتقلل هنابلطي اهو اديص كلم تنب

 هوخا ةناكم ىلوو تام مث نينس ثالث ناثوالا ةدابعو رفكلا ىلع باخأ
 لتق نا ىلا ةنس ةرشع ىتنثا ناثؤالا ةدابعو رفكلا ىلع باخأ نبا ماروهي

 نب وهاي هناكم ىلوو مالسلا هيلع عسيلا ناك همايا ينو هيب لها عيمجو رد

 لتقو نئثؤلا ىقلعام لك ايه مده ارفك مهلقا ناك يسنم طبس نه ىشغ

 ربطي ملو اهيلع سانلا كرت لب ناثوالا ةدابع مطق صقني مل هنا الا هتتدس
 زا وهل هنأ هناكتا ىو“ تانود حل نيَرَشَعو ةناث كلذك ىوف نامنالا

 هتيعرو وه اهمتدابع نلعاو ناثوالا تود ينبف ةنس ةرشع عبس وهأي نب
 نكي ىتح همايا يف فعضةرشعلا طابسالا سما نا مهبتكيفو وو اها ناعما

 قشمدكله نال طقف لجر فالا دنقلا اممذ ءاف نوسمح الادتجلا نم هعم

 ةنس ةرشع تسزاخاوهي نب شاون هنبا هناكم ىلوو مهلتقو مهيلع بلغ

 راغاو

 سدقملات ني ازغيذلا وهو ناثوالا ةدابع يف ذخاو هبا رك نم دشا ىلع



 ية

 باهذ توفي هلعل دحا يردي ال ثيح اهافخاو رانااو توباتلاو قدارسلا

 درف ةنس نيرشعو ثالث نباوهو ايشوي نب راخوهي هنبا هدعب ىلو مث مثرما
 اهنمزيشاو ينوراملانهاكلا نم ةاروتلا ذخاو ناثوالا ةدابع ىلا, نلعاو رفكلا

 ليف رصم كاك هراباو يملا ةثالث هالو تناك هدو رح هلا ايبا

 رفكلا نلءاف ةنس. نيرشعو سمح نباوهو هوخا ايشوي نب ميقايلا هناكم
 ةاروتلا ذخاو ةلمج نيدلا عطقو هتكلمم لها عيجووه نانوالا توب ينبو

 يسب ةردثع ةئدجل,.هجالو تتاكوراهرنا عطقو رانلاب اهقرحاف ينوراملا نم

 نراع نباوهو اين بقلتو يقايلا نب ولك انزومم هنبا هناكم ىلوف تامو

 هتيالو تناكو ناثوالا ةدابع نلعاو رفكلا ىلع ماقاف ةنبن ةرشع

 بقهلتو اتشونررا دي اليتم ,همع ,هناكم لوف قضإ

 نلءاو رفكلا ىلع تثف ةنسس .نيرشعو ىدحا .نبا وهو ايقدص

 ةند ةيثعا قدحإا هتالو تناكو هئكلمم لهأ عيمجو وه ناثوالا ةدابع

 ىلخاو ليبئارسا ينب عيمج لصأتساو ةنيدملاو تيبلا مدهو رصن تنم هرساو

 يبو ليئاوسا ينب كوله رخ اوهو لبابدالبب ىلا نييبسم مهلمحو مهنم دلبلا

 * مالسلا اعيلع دوواد نب نابلس يب كولم ةفص تناك هذبف ةلمج نابلس
 ينوراهلا دنع الا اهتاضقتا ىلا مهتلود لوا نمئكت مل ةاروتلا نا نالا اولعاف

 ةريشعلا طابسالا , كولم اماو طقفا :لكرملا يف هدحو ربك الا _:رهوكلا

 ةدابعب نينلعم ميلكاوناكلب هقوف اف دحاو.الو طق نمثوم مهيف نكي رف

 ين مهبف نكي مل سدقملا تيب ىلا دصقلا نيمنام ءايبنالل نيفيفم ناثوالا
 ءايبنا ميج سايلا لق دق سيلا ليق ناف *افانع ابراهوا الوتقم الا طق
 ليئارسا ينب اهدبعت تناك ىتااةلخنلاو كاملا هدبعي ناك يذلا نثولا لجال لأب

 ٍدجاو دهشم يف يمك ارقلب كلذ ناك أمنا انلق + لكلب نوناكو ةئامناك مو

 كولم لوأف دح' هرصن امو هلتقنل كاملا ةأ سما هتبلطو هتقو نم بره مث

 يبنلا نابلس توم رثا مهملو يميارفالا طابان نب ماعبري ةرشعلا طابسالا

 قرم دمام نيش مثالا

 ؟امالا ناذه لاقو بهذ نم نيله هنيح نم لمعف سو هيلع هللا ىلص

 *« © ا« لوا لللالصف

 قالطالا لعيلاهت هللاب ةفرعملا وه

 رغكلاو.طقف اعئاص ملال نا وهو

 لاق قالطالا ىلع هب لهجلاره

 سل. ةثالث ثلاث لئاقلا لوقو

 رفاكنمالا ريظي ال هنككرفكب |
 ةبحلاوه ىلاعت هللا ةؤرعم نا عزو !

 عم كاذ حصيو هل عوضخلاو

 نالقعلا يف حصي و لوسرلا دج

 ريغلوسرب نمأوي الو هللاب نمؤي
 لاق دق مالسلا هيلع لوسرلا نا
 لف يب نمي ال نم

 تسيل ةالصلا نا ميزو ىلاعت
 الا ةدابع ال هناو د هلا ةداعل

 ةلصخ وهو هتفرعم وهوهب نايالا

 هللان ها ةرهؤع عرس

 صقني الو ديز. ال ةدحاو

 ةدحاو :ةلضخ :رفكلا كلذكو

 رعم وبا اماو صقني الو.ديز., ال

 نامإلانا 5 .زهنافيردقلا“ يح ىلا

 ةبحملاو لو وع هللاب ةفرعملا وه

 ةب رارقالاو بلقلاب هل عوضخلاو

 ماهي ننادكل نوبل دحاو هنا

 مالسلا هيلع هايبنالا ةمحديلع قب
 مهب رارقالاف ةجحلا تماق اداف
 ةفرعملاو نامبالا نم مهقيدصتو

 هللا دنع نم هب اًئواج اب رارقالاو
 يلصالا نامبالا يف لخاد ريغ



 اهلع مهلجت ل ةريبكوا ةريغض
 الاقيلال فيك اهتأبإ كانوا
 قسف لاقي نكلو قسافا.يخاصل
 يع لاصحلا كات لاقو ىضعو

 ةبجحملاو قيدصتلاو ةفرعملا

 هب. اج امب رارقالاو صالخالاو

 ةالصلا كرت نمو لاق لوسرلا

 امكرتناورغك الحتسم مايصلاو
 لتقنمو رفكي ملءاضقلا ين ىلع

 لجا نهال 8 همطل وا أين

 لجا نم. نكلو مطالاو لئلا
 نضغبلاو ةوادعلاو .فافخسالا

 نبا ليم“ ىهذملا اذنه :ىلاو

 الاق "ينسي رملا رشب و يدنوارلا
 تقلب قيدصتلا وه .نامالا

 دوحبلا وه رغكلاو اعيمجنانشللاو

 ردثلاو سعتادوجسلاو راكتالاو

 هنكلوهسفنيف رغكب سيل مضلاو
 باوضا (ةيحاضلا) رثكلاةمالع

 دمشو نملاصلا ؤرمع نباص

 نتنبا ناليغؤ رهشوباو بنيش

 ماك يملا 0 دممو ثرح

 نآلو ءاجنرالاو ردقلانيب اوعمج
 لاذ“ :درون"نا:انطرش' "ناو

 ينال ادباهنلالا ةصلاخلا ةثخرملا

 ةئجرملا نع مثادرفنال ءالؤد
 نامعالا لاقفىح اصلا اماف ءايشاب

 كة رغد

 ايزعنب ماثوي هنبا هدعب ىلوفيدووادلا مالسلا هيلع يبنلا صومأع لتق وهو
 ةنس ةرشع ثس هتيالو تناكو ةريس هل دحن لو ةنس نورشعو سمخ هلو

 ةدابعو رفكلا ناعاف.ةنس نورمشع هلو ماثوي نب زاحا هنبا هناكم ىلوف تاف

 ناىلا ناثوالا ةدابعو رفكلا نلعاف ةنس ةرشغ تسهتيالو تناكو ناثوالا

 هتتيالو تناكوةنس نورشعو سمح هلو زاجا نب ايقزح هنئبا هدعب ىلوف تام

 يتب و امهتمدخلتقو ناثوالا توب مدهو ناميالا ربظاف ةنمس نيرشعو اعست
 هتالو نم ةعلاسلا ةنسلا ينو هتيعر عيمجو وه تام نا ىلا نامالا لع

 ريسعالا ناهلمهيلع لغو ليئارسا نب نم طابسالا ةرشعلا كلم مطقا

 دالب يف. :نكسو ةريزجلا دالبو دما ىلا مهلقنو مابسو لضوملا كلم
 ىلا كانه نيذلا ةرءاسلا نيد اورهظاف ةريزجلاو دما لها ةرشعلا طابسالا

 ةنس ةرشعاتثث هلو ايقزح نب ىسضمهنبا هدعب ىلوو ايقزح تام مث مويلا ىلا
 اهتةابع رهظاو ناثوالا توني ينب و رفكلا رهظا هكلم نم ةنلاثلا ةنسلا ينف

 ىلا هسار نم راشنملاب هريشن ليق يبنلا ايعش لتقو هتكلمم لها عيمجو وه

 ف نوفصي من هلك ب جتلاو رانلاب هقرحاو ةراجملب هلتق ليقو هجرخم ىلا

 ناكلباب كلنم ناو ةكئالملا نم كلم عم هيلا ىجنوا هللا نب مهبتك ضعب
 هللا اعدف هتحت رانلا دقواو ساحن روث يف هلخداو هدإب ىلا هلمجو هرسا

 مم ىدامت هناو سدقملا تن ىلا هدرو روثلا نم هجرخاف اكلم هيلا لسزاف
 اولوقف: ةنس نيسخو اسم هتزالو تناكو تام ىتح هزفك نع هلك كلذ

 نم لتفيو ابك [ يه ىنبتو ناثوالا ةدابع هيف نلعت دلب نيعماسلا رشعم اي
3 

 نفك ما لاس هللا بانك ف قبب نا زوجي فيك ءاينالا نم هيف ذجو |
 عفكربفا نبا هو ئلذم نب نوماهنبأةناككم علوا ىتدفم تان الفن اذه لكم

 ثا.« ناىلا ناثوالا ةدابعورفكلا ىلع نوتتس هتيالو تناكف اما ني رشغو

 نم .ةنلاخلا.ةئلسلا ىف نيس نام نباوهو نوما نب اشوي نبا هناكم لوف

 اهماذخ لنقواباك ايه لض ا تساو |قرحاو نابلصلا رسكو املا ناغا كم
 ييزنلا اقرا خا همايإ يو زمهم كلم هلتق لتق نا ىلا نامالا لعلز مو

 قادرسلا



 «ي اة 1“

 تام مث افاغ الاس رصم ىلا عجرو اهيف ام لك ذخاو زعير تعت اعلا

 رفكلا ىلع يتبف ةنس ةرشع نع هلوايب 1 هنبا هناكم لوف رغكلا ىلع ماعبحر

 قلن جس ديالو اكو ةينالع ناثوالا ةدابع لعو هتيعرو هدنجو وه

 مدناببفا نينا ةنايبنقط عمم اهي درايف ازيلمل طابا وق لتق نولوقيو

 ناثوالا توب مدهفانمؤمناكونينسر مشع هلوايبا نب اشا هنبا هتوم دعب يلو
 نا اوركّذو نامالا ىلع ةنس نيعبراو ىدحا هتيالو يف قبو نامالا ربظاو
 يب نم فلا نيسخو نينثاو اذوهي ينب نم لئاقم فلا ةئاثالث وناكهدنج
 فترثالثو سم نباوهو اشا نب طافاشوهي هنباهدعب ىلوو تامو نيمايذب
 نامالا ىلع ناك هنا هنع اوركذو ةنس نيرشعو اسمح هتيالو تناكف ةنس
 هنا الا هنيدو هتريسرما دحن ملو طافاشوهي نب ماروويهنبا ىلوف تام نا ىلا

 نوثالثو نانثادلو ىلوو طابسالا رئاس كولم نم ناثوالا ةدابعلا افلّوم ناك

 فنراثثا هلو ايزخا هنبا هناكّم ىلوف تامو ماوعا ةيناُم هترالو تناكو ةنس

 هئيالو تناكاو اتيعر عيمج يف مانصالا ةدابعو رفكلا ربظاف ةنس نورشعو

 تداتف طابسالا ةرشعلا كلم يرءع تنب ايلثع هما تياوف لتفو ةن-

 ترماو لافطالا تلتقو ناثوالا ةدابعو رفكلا نم نوكي ام دشا ىلع
 نمي ةازغإ نمت ال نا تدهعو اهلهع عيمجو سدقملا تييبلا يف انزل نالعاب

 نينس تس. كلذك تيقبف دحا كلذ كتي ال نا تدبعو ابعم انزلا دارا
 تلصتاف نينس عبس هلو ايزخأ نب شاوي اهنبا نبا يلوف تلتق نا ىلا

 هيلع يبنلا ايركز لتقو ناثوالا ةدابعو رفكلا ناعاو ةنس نيعبرا هتيالو
 | سيخ هلو. شاوي نب ايصما هنيا هدبعب يلوف هنالغهلتقا/مث ةراجحلاب مالنا
 كلذك يقبف هتيعر عيمجو وه ناثوالا ةدابعو رفكلا نلعاف ةنس نورشعو
 همايا يفو ةنس نيرشعو اعست هتيالو تناكو رفكلا لع وهو لتق نا ىلا
 نيترم هيف املك ىلع اوراغاو سدقملا تييلا ةرشعلا طابسالا كالم بهتنا

 ةوايعو رغكلا ناعاف ةنس ةريثع تس هلو ايصما نب ايرع هدعب ىلو مث

 ةنم نيسمحو نينثا هتيالو تناكو تام نا ىلا هتيعر عيمجو وه ناثوالا

 ظ

 هبيصي مهجنه ىلع 0-8

 رق كلذب متن اهيفو رانلا مثل

 ةنجلا لخدي 3 ةنصعملا رادّقم

 ةالقملا ىلع ةبحلاب كلذ لثمو

 نب رشب نعلقنو رانلاب ةججؤملا

 لخدا نالاقهنا ىسي رملا ثايغ

 مهناذ نانا رئاكلا باىصا

 اوبذع نا دعب أهنع نوجرخي“
 لاحمف اهيف ديلختلا اماو مهبونذب

 نم لوا نا ليقو لدعب سيلو

 دمخ نب نسحلا ءاجرالاب لاق

 فتراكو بلاط يبا نب ىلع نب

 راصمالا ىلا بتكلا هيف بتكي
 ناميالا نعل معلا رخا ام هنا الا

 ةيسنويلاو ةئجرملا تلاق اك
 باص نابكح هنكل ةيديبعلاو

 تاعاطلا ذارفكي ال ةريبكلا

 لصا نم تسيل يصاعملا كرتو
 فنرامالا لوز. ىتح ناميالا

 ذاعم يباباعصا (ةينموتلا)اهلاوزب
 وه ناميالانا معز يذلا ينموتلا
 مسا وهو رفكلا نم مصع ام

 رغك كراتلا اهكرت اذا لاصخل

 ابنمةدحاوةلصخ كرتوا كلذكو

 اهنمةدحاولاةاصخلل لاقي الو رفك

 ةيصعم لك و ناميا ضعب الو ناميا



 نارمع نب ' سلوي رم وباو

 بيش ن؛دمو يثاقرلا لضفلاو
 ناليغناكوهخا اص و يباتعلاو

 دبعلان :رم هرشوهريخ ردقلاب لوقي

 ريغل مل اهنا ةمامالا فو

 ا ا

 امناو ا مهتم ناك ةنسلاو

 بجلاوة.ءالا عامجاب الا 3 ال

 ملصت الانا ىلع تعمتحا ةمالا نا

 راصنالا تعفد اذهب وشي رق ريغل

 ريما مكتمو ريما انم مثاوعد نع
 اثالث الامخ نالغ عمج دقف

 ةءامجاوجو رخلاو ءاجرالاو ردقلا

 ىللعت هللا نأ لعاوةفت ثان دعينا

 افع ةمايقلا يف أصاع نع افعول

 لثميفاوه صاع نماوم لك نع
 1 لع رانلا نم جرخا ناو هلاح

 نمو هلاح لثُم فوه نم جرخا

 ناب لوقلا اومزي مل مهنا بتل
 ديحوتلا لها _:رم نينمؤملا

 < و*رانلانمةلاحم ال نوجرخم

 0 نا نايلس نب لتاقم نع

 نهؤملا نا هنع لقا نم 200

 مهنيد' ىلع سبل طقف |هلشم يف ميا ةثالث رادقم ريغص دب يف لاوطلا ددْلا

 دي | 9. . د“

 ًالوتقم روكذملا لواش تام مث* مثريغ ضرالا ربظىلع دحا مهباتك عابتاو

 هيلع ناملسماب ةينالع انزلا هيلا نوبسني مثو مالساا هيلع دواد مثرما ىلوو
 هرم لطف ناملتس ةدالو لبق تام انباانزلا نم هنم تدلو اهناو مالسلا

 هنا هيلا نوبسنيو نمل فلا فلا مالسلا مهي ل2 انالا ىلا اذهبتي

 طقف مهف نأ اكمقم اريغَص انئاح مهنا بنذإ لواش دالوا ميمج لتف

 دقو مالسلا هياع ناولس ىلو مث« ةنس نيمبرامالسلا هيلع هتدم تناكو
 0 طب. لكل طابسالا ىلع اهضرف هتقفن نا هنع اوركذو لبق انركذ امب هوُفصو

 نيعبراو ليخلا ىلع سراف فلا رشع ىتثا اون 6 هدنج ناو ةنسلا نم رهش

 لكيلا ينب وهو ليخلا نم اورثكي ال' ناةاروتلا ينال اقالخ كمزا ىلع انلا
 ظ ةاروتلاو نابرقلاون الا ةرانملاوجذملاو قدارسلا هيف لعجو سدقملا تي يف
 هيلع تام م ةنس نيعبرا هتالو تناك نوراه يب ةنيكسو توباتلاو

 ناهلس ينل ْنيَمايِب ونبو :ذوهي ودب راصف ليرئارسسا ىنب رما قرتفاف مالسلا
 | ةيئاباةرشما طابسالا كلم راصو سدقملا تيب يف مالسلا هيلع دواد نب

 | سدقملا تب نم النقع هئاثانإف نال اك نكي مخ كلما
 || ركذنف ىلاعت هللا ءاشنا نيبن ا« ىلع مثرما رابدا ءادتبا ىلا كلذك اومبو

 يبا وعم اا سم

 8-0 فيك د أو لك ىريل دب أنت لجو وَع هللابو ةرتشعلا طابسالا ”كولم

 مهتاوذ مايا يف ةنايذلاو ةاروتلا لاح
 مالسلا هياع دواد نب ناملس تو. رثا يلو ( هنع هللا ىضر دمه وبا لاق )

 اماع رمشع ةعبس هتبالو تناكو ةنس ةرشع تس هلو نابلس ن نب ماعبحر هئبا

 هدنجو ةتيعر عيمجو وهأر راهج ناثوالا دبعو هتيالو لوط رفكلا نلعاف

 . الئاقم أفلا ني رشعو فلا ةئام اوناك هذنَج نا نولوقيو مهنم فاللخ:الب

 | ىل ٌلَجر فلا رمثعةّسمو سراف فال ةعبس يف رصم كلل يرغ ه.ءايايفو

 رصم كلم ببّتناو ماعبحر برهو فيسلاب ةونع اهذذاف سدقألا ت

 اا ا ا



 1 ا يبي ييحبببيببس سس...

 هذه ناميالا ضفرو رفكلا يداقت عم قبب باتتك يا اولم أتف* ماع نيعبرا

 اذكإ# * 
 يب نم لتف هناو هيلا تفتلي ملف .يبن هرصع يف ناكو اناب رق اهحيذو هرذنب

 هدهب مهيلوف تام مث نينس تس مهكلف لجر فلا نيعبراو نونثا مبرفا

 اروكذ أنبا نوثالث هل ناكو مل تيب ناكس نم اذوهي طبس نم تاصفا
 هبجوتام ىلع هلاح نم ربظ الاو تام 5 نيئس تبي لبقو نونس عبس مهلوف

 *تاأم نا ىلا نينسرشعنولب ز طبسنم نوليا هدعب مهيلووةماقلسالا#مرابخا
 هلناكو ناميالا ىلع نينس ينام مارفا طبس نبلاله نب نودبعهدعب يلوو

 اودبعو اورفكو ميلك ليئارسا ونب دترا تأه الف اروكذ دلو نوعبرا

 ةنس نيعبرا ممريغو نويناعنكلا مثو نويذيطسلفلا مكلف اراهح ناثوالا
 ممدنع اًروك ذمناكو يفاد طبس نم ونام نبا نوشعم مثربد مث رفكلا ىلع

 رسا مث تازملا هيلا نوبسنيو ةنس نيرشع مثربدف يناوزلا عابتاو قسفلاب

 الب ةنس نيعب را ناياو ةمالس يف اضعب مهضعب ليئارسا نب ربدف تامو
 نا ىلا ةنس نيرشع نامالا ىلع ينوراملا نهاكلا مثربد مث مهعمجي سيئر

 ةنس نيرشع لبق مارفا طبتم نم| ىنلا ناتف نب لاوعشم مريد مث تام

 نانبا هل ناك هنا 0 نال 0 يف كاذ لك ةنس نيعبرا ليقو
 لاوعم ىلا اوبغر كللذ دنعو سانلا نالظيو محلا يف ناروجيابب و لاهوق

 نوراش نب لبنا نب شيق نب غابدلا لواش مهملع ىلوف اككم مهل لعحجي نا
 يرش يلوف تولاطوهز نوما طسل ند ين راسا نت
 يماعملاو لظلاو قسفلابو ةوبنلاب هنوفصيو ممل ناك كلم لوا وهو ةنس

 مهنال مهلافطاو مهئاسن لتقوأنا ااسنا نينامو افين نوراه ينب نم لتقف هناو أعم

 ضرالا اولخد ذم ناك هنا نالا اولعاف طقف ازبخمالسلا هيلع دواد اومعطا

 لواش وهو مهل كلم لوا ةيالو يلا مالسلا هيلع ىسوم تومرثا ةسدقملا
 اوقب اهواف مانصالا ةدابعب اونلءاو ناميالا اهيف اوقراف تار عبسس روكذملا

 ةعبس ةعبارلاو اماع نيرشع ةثلاثلاو اماعر شع ةينام ةينانلاو ماوعا ةيناك اهيف

 ةعباسلاواماع رشع ةيناةسداسلاو رثك ا ابروماوع' ةثالث ةسماخلاو ماوعا

 اا

 تك ا 11و تا ا اا. ون ككاو لاب

 ةئحرملا نم هدعيو هبهذم لثم

 لاقي ناك يرمتلو بذك هلعلو
 ةنسلا ةئحرمهباحصاوةفينح ىبال

 تالاقملاباعصا نم ريثك هدعو

 ببسلا لعلو ةئجرملا ةلمج نم
 وه ناعالا لوقي ناك الهنا هيف

 ديزي ال وهو باقلاب قيدصتلا

 لم ١ رْخؤوي هنا اونظ صقنيالو

 ةجرحت مم لجرلاو نابالا نع

 لملا كرتب يتفي فيك لمملا يف
 نا نار ١

 نييذلا ةلزتعملاو ةيردقلا فلاخ

 ةلزتعملاو لوالا ردصلا يف اوربظ

 مهفلا> نم لك نوبقلي اوناك

 ةيديعولا كلذكواتجرم ردقلا يف
 اهئابقلا نادعبب الفجراوخلا نم
 جراوخلاو ةلزتعملا يتبرف نه همزأ

 يباباحصا ( ةينابوثلا ) ع هللاو

 نا اومجز نيذلا يثجرملا نابوث
 هلي ناز لاو فرس ازرق ناملا
 لكي و مالسلامهيلع هلسرب و لاعب

 اموهلعفي نا لّقعلا يفزوحن الام

 نم سلف هكرت لقعلا يفزاج
 نم هلك لمعلا رخو تايالا

 وبا هتلاقي نيلئاقلا نمو نامالا

 ٍقشمدللا ناورمنب ناليغ ناورم



 يش لزي م همالك ناو هربغ

 1( م هلا نيد كلذكو هريغ

 نءىلاعت هللا نا معذو هربغ "ىش

 هيلع لجو ناسناةروص طم اي
 قلخ سو هيلع هللا سي

 (ةل دعا

 معز 4 2 باوصا

 5 هلم. ةف ١ وه نامالا

 اممدبمقلا لنا ا هلوسرو

 نود ةلمجا يف لورا هب ءاج

 صقني الودي ز.نامالاو ليصفتلا

 نا ملعا لاقول لاق نا معزو

 الو ..زنخلا لكا 0 هللا

 ءانطح رالف

 راما موك نكي اهريغ ما ةاشلا

 كونا دو هللانا ملءا لاق
 ١ ىردا ال ينا ريغ ةبعكلا

 امم ناك دنهلاب اهلعلو ةبعكلا
 هذه لاثما كرا هدوصقمو

 الن اميالا ءارو روما تاداقتعالا

 هناف رومالا هذه ,ف اكاش هنا

 كشيناهلقع نمريمتسي ال القاع

 يف ةوج ةيا ىلا ةبكلا نا يف
 ةاشلاو ريزنلا نيب قرفلا ناو

 ناكن أ سغ ناب مملا نمو *رهاظ

 هللا هجر ةغبنح يب نع كب

 « ملا“

 نمهنا ليقاراق نب ذوها رما ربد مث رفكلا ىلع ةنس ةرشع نام باوم ين

 ليقف هتسائر ةدم يف اضيا فلتخاو نيماذب طبس نم ليقو ميارفا طبس

 تام مث نامبالا ىلع ةنس نيرشعو اسمح راشا طبس نب ثاغ نب ناعم“

 شارم كلذك مهكلف اراهج ناثوالا اودبعو مهلك ليئارسا اونب رفكف

 طبس نم ةيتبنل اروبد مثرما تربد مث رفكلا ىلع ةنس نيرشع يناعنكلا
 تتام نا ىلا ميارفا طبس نم ثودسلا يبس الجر اهجوز ناكو اذوهي

 1 كإم لقهن نورا مل اهريدت ةدم ناكف نامالا ىلع مو

 كلم باز اروب ازهر ابكلش !نالج ناثوالا اودبعو اودتراو مهلك ل يئارس ١

 طبس نم ساوب نب نوعدج مثرما زبد مترفكلا لع ننس عم نيدنم نبا
 دحاو هل ناكو ابن ناك هنا نوفصي مثوىذم طبس نم لب ليقو مبازفا

 وبا هنا يلوو تام مث ةئس نيعبرا نامالا ىلع مهكلف اًروكذ انبا نوعبسو

 ليئارسا ينب عيمج دتراف ةريسلا ثيبخ اقساف ناكو نوعدج نبا كام

 ينب نم سلبان لها رم هلاوخا هناعاو اراهج ناثوالا اودبعو اورفكو
 هعم اونضمو ,ننصلا لعام تيب نم اريد نيعستب فسوي طبس نه ليئارسا

 لاَنيَنس ثالث كلذك" قبو تافأ منم !«ماوراشاج هتوشنإ عيمج لتقف

 ناك لهاناي دجن مو رخاسي طبس نم اوق نب علوم هدعب مثربدو لتق نا
 هدعب مثرما ريد مث تام مث ةنس نيرشعو اسخ رفكلا ىلع وا ناءالا ىلع

 تاما ىلا نايالا ىلع اماعزيرشعو نينثا يسم طبس نم داعاج نب نوبأب
 نم ةنيدم مهنم دحاو لك يلو دق اروكذ !دلو نوثالثو ناثثا هل ناكو
 ناثوالا اودبعو هتوم دعب مهلك ليئارسا وثب دتراف ليئارسا يب نئادم

 مم ماق مثرفكلا ىلع ةلصتم نس ةرشع ثالث نوم اونب مبكلمو ا. راهج
 ةينازنباناك هنا يف نوفلتخي الوداعلج نب مليههعما يسنم طبس نم لجر

 نكي هلا برقي نا هودعب هللا هرفظا: نارذن. ةريسلا ثيبخ ًاقساف ناكو

 يفوف اهريغ دلو هل نكي ملو هتنبا هيقل نم لواف هلزام نم هاقلي نم لوا

 هرذن



 < امما/ا»ع

 رادقم 2 امئاو مع اروت رادقم ف ةّضقاملاو بزذكلا نم دّدَعْلا اذه لثمب ْ

 ا رشعو ةثالث ن نم امل. ةوفص لك يف يف قاروأ ةرشعو ةقرو ةئام

 2 ةرشع مع - رطسلا ف نوكي برقا كوي ىلا وه طخم كلذ وحن

 0 5 هللا ءاشنا فصن نحتو ( هنع هللا يضر دمحعوبا لاق )
 ضارقناىلا مال.سلا هياعىموهتو.هرث !مهتاودلوأ نم ل ءاينبدنعةاروتلا

 عامتباب قارولا ارزع ملل اهبتكا نأ ىلا نمدقملا تن لأ عون ىلا لود

 كلذ يف مهنم 4 نم دجو, فالخ نود مهئالع نه قافلاو ا

 ةلدبم ةفرحم اهنا مهف يذ لك نّدينِل هيلع انهبن كلذ نم هيف اوفلتخا امو

 نيهتسن ىلاعت هلاانو

 روغااو نيطسلفو نذرالا لئارسا ونب لذد ( هنع هللا يضر دمحوبا لاق ) |

 00 هيلع يدوم توم رثامالسلا هيلع ثرما ربدم نون نب مشوي عم |
 0 سا مالسلا هيلع نوراهنب رازاعلا عشوي | ظ

 ا ةماقثسا يفمثرما مالسلا هيلع عشوب ربدفمرارقأب هريغ دحا دنع ال ظ

 تان'ىزا ىلا ءالثلا لف
 نهوكلاو قدارسلا بح اص وهو 00-9 زازاملا نب ساخن غربد مث عشوي

 ة.ءاقئسا يف ةنس نيرشعو اسخ هريغ دحا دنع ال هَدَنَع ةار داو ربكآلا

 ةثالثو مويلا ىلا يحدهنا نوهزي ةيظع م. ةفئاطو تام مث نيدلل م ازئلاو

 اف نب قذي 56 مالسلا هيلع ينوراملا بلا سايلا مثو هيلا سفنا ١|

 ميهارباهنعب يذلا دبعلاو مالسلاهيلع حون نب نأ نب ذانئفنرا نب باغ نب

 يخا روخان نبليئوتب تنب ةقفر مالسلا هيلع قاحسا جوزول مالسلا هيلع

 وب رفك نارملا نب سازقل ةرْؤكذملا ةذملا تقلا الف مالسلا هيلع مهاربا

 روض كلم كلذك مهكلف ةينالع ناثوالا اودبعو مهلك اودتراو ليئارسا

 يخ هرقل فرات مثرمأ ربد مر فكلا ىلع ماوعا ةيناع ةدم اديصو

 0 00 مث نامءالا ىلع ةنس نيعب را اذوهي نب ةئفي نب

 ٠ نولقع كالذك مبكل# ةينالع ناثوالا اودبعو اودتراو مهلك ل يئارسا

 دوم تن ذم ةنس نيثالثو ىدحا نيدلل ١|(

 قالوا تا نت نال اخلا || ع رب هان هن هيتس 7:

 ةفرعملا وه ناميالا نامعز يئرعسلا

 رابكتسالا كرت وهلعوضخلاو هللاب

 تعمجا نفث بلقلاب ةبحلاو هيلع
 امو نمؤم وهف لاصحلا هذه هيف

 قتل ماظل ا ةقرالا قوس

 ةقيقحاب كرت رضيالو نامالا نم

 اذا كلذ ىلع بذعي الو نامالا

 ًاقداصنيقيلاواصلانامالا ناك
 اقراعن اكمل هنعل سيلبا نا 2

 هراكتساب يي

 نم ناكو ربكتساو يبا هيلع
 هبلق يف نكمت نمو لاق* نيرفاكلا
 صولخ ىلع هل ةبحلاو هلل عوضا
 ناو ةيصعم يف هفلاخي ل نيقيو
 رضي الف ةيصعم هنم تردص

 اما نماوملاو هصالخاو هنبقي
 هتبممو  ةصالخاب ةنجلا لخدي
 باىصا (ةيديبعلا)هةعاظو هللعبال

 لاق هنا هنع ّ 0

 ةلاحم ال رايد كلر 3و5 ام

 هديحوت .ىلع تام اذا دبعلا ناو

 ماث الا نم فرتقا ام هرضي مل

 نابلا محو تائيسلا نم حرتجاو

 مهنا هباعكاو تكلا نيد 1غ

 "يشل زي ل ىلاعت هلل رع نا اولاق



 يف 1 مك»
 ص ل زر 222222222223 2 ل ا تت لملسااااااس

 ظ ناكو مويلا ىلا هربق مضوميىد افرعإ مو روغف تنب لباةمباوم ضرا يف
 هللا .بذك لوقي نم ىلا اورفنا

 دقتمي ناك شيا تفرعف هلوسرو
 ةنائنسا تكرحت الو هرصإ صقن مل ةنس ني رشعو ةئام نبا ينوت موي ىموم

 عوشي نا مث هيمن اولكاو موي نيثالث باوم ةنطوا يف ليئارسا ونب هاعنف ةئجرم !كباهاززم اجاب يف 5 ةءلث ّ 1 0 | يي ماودي معو ا
 2 ريخاتلا|ممدحا* نيينعم ىلع اجرالا

 ليئارسا ونب هل معمو هيلع هيدي ىموم لعج ذأ هللا حور نم .التما نون نب
 نمالو هلثم يبن ليئارسا ينب ين ىسوم فاخي مو ىسومم هب هللا رما ام اولعفو

 نوعرف يفر صم ضراب هيدي لعل عف يتلا هبئاحع عيمج يف ةهجاوم هللا هلكب

 ةعامج كيس ىبوم عنص ام عنص نم الو هتكلمم لها عيمجو هديبع عم
 ليئارسا يب
 دهاش لصنلا اذهو ابماقتو مهتاروت رخآ! اذه(هنع هللا يضر دمج وبا لاق )

 اهنأو ةلدبم مهتاروت نا يف ةقداص ةجحو عطاق ليبدو مات ناهرب و لدع

 نم ةلزنم ريغ اهناو هركمب دمعت وا دلهجب ضرحت نم ملل هبتك فلؤم خيرات

 *هرخاو هلبما يا هاخاوهجرا اولاق

 قالطا اما*ءاجرلا اطعا يناثلاو

 ىنعملاب ةعاملا ىلع ةئجرملا ميما
 ازناكياربتال حيحصف .لوالا

 دصقلاوةينلا نع لمعلا نورخأوي

 مناف رهاظف يناثلا ىنعملاب اماو
 نامالا عمر ضت ال نولوقي اوناك

 هتاحيف ىسبوع ىلع الزنم لصفلا اذه نوكي نا نكم الذا ىلاعت هللا دنع 1 0 هيب ٌ ةعاط فكلا مممفن ال اك ة
 - ت> .ربوح ان «

 دب الو:ليوط رهد دعب فل خيرات هناو ل دال عا -- ٌْ ل007 فاك انركذ امل نايب مويلاىلا يدا هربق فرعي مل هلوقو كلذ نع هللا ىلاعت || 20 ٠ لرنكلا نطصاوج تلا نكقرلاعتص ابغا نوكب ناك ا رضتيالف د 3
 دوهيلل اروتلا نم اددحو ام فت هنع هلل يدر دهدوب 0 ( نانلباقتمنانقرفةيديعولاوةيجرمل ةازلا انك وانا را ودل انعلاهن كمه املا د راق دنيغاتل لا ر نموا هنخ

 عم مهنم نويقودصلاو نويوسيعلاو نويناناعلاو نوينابرلا اهيلع قفتا يتلا
 اهفو رابخالا يف رهاظلا بذكلا نم اهيف مهنم فالخ الب اضيا ىراصنلا

 نم مالسلا مهيلع هلسر نع مث هتكئالم نع مث ىلاعت هللا نع هب ربخي
 نكيمل واو مالسلا مييلع ءايبنالاىلا ةفاضملا شحاوفلاو ةرهاظلا تاضفانملا

 اهنوكل دب الو ابجوم ناكك انركذ يتلا لوصفلا نم دحاو لصف الا اهيف
 اهتلمج نم الصف نوسجخو ةعبس يشوف يكف ةبوذكم ةلدبمةفرح ةعوضوم

 يضر يلعريخأت ءاجرالا ليقو
 ىلا ىلوالا ةجردلا نعهنعىلامتدهللا

 ةعيشلاوةثجرما اذه ليف ةعبال
 فانصاةئجرملاو*ناتلباقتمنانق رف

 ةئجرمو جراوخ ا ةئجرم ةعبرا
 1 : ةئجرملاو ةي ربجلاةئجرمو ةيردقلا

 رابخالا كلت صن.عم دوهيلا ةاروت صن اهيف بذاكتل الصف رشع ةنام اوسيس نس دقو
 ّْ : . ةيردقلا ةئحرم نم يدلاحلا

 ةئجرملا تالاقم دمن اما نحنو متظاف نيتياكحلا ىدحا يف دب الو مثال بذكلاو ىراصتلا دنع اهنايعاب 0 رس



 يف 1/86“

 ضي ججحسسس سجس سس هس سس مي هي سي ضجِيبيبييشيِبِمببااابببل

 الو قح. قيقحت لع ناهرب موقي ال ىتح اعطلخو لطابلاب حلا, جنو
 هيف يذلا نوعلملا لصفلاو مهتاروت نم لصفللا اذه نا اولعاو#لطابلاطبا

 ىلع نالطبم امهناف مالسلا هيلع ىسوم لمت امم ضعب لثم اولمع ةرمجأا نا

 اهِف قرا العخ ةودب هل نورقي ين لك ةوبن اهب نيقدصملا دوييلا

 هيةوالاذعأ (وماقم مئاوسو عوطسلاو 06 نيو مهئاننارئاسو ىسوم نيب

 ُْص ف ثدحا ىن امباو كالذ دعب هلوق عمات باؤالتخلا نم ذوعل 0

 ناثوالاو لم مادا - ءاذن وا هب ةءاندهعا مو 4 رعأن مل أمم ةوبن هتاذ

 هلع اذهف هتاذنموا هللا دنع نمدنا لهي نم أ نم ءاكسفلا يف حلق ناف هولتقاف

 هتاذ نم هنا:اولعاف ن نكي و , ءينبأب أذا عن

 هلبق يذلل داضم اذهو حي مالكا ذه ( هنع هلل يضر دم وبا لاق )

 هللا رتخ.ةدابع ىلا وعدي كلذ عموشو لاق م نوكف * يثاب ”يني هنا نم

 اوبسني نا مهيلع ةنأوم ال نيفضسم ةقذانز نع مهيد اولقن نولوذخم موقلاو

 انرك د يذلاكد مملاو بذكلاو لالضلاو رفكلا مالسلا مهيلع.ءايبنالا ىلإ

 ليئارسا ينبل لهتلا لمعييذلاوههنا مالسلا هيلع نوراه ىلا مهتبسنكو لبق
 ماذق ؛ايغلاو [ئصقرلل هموق كإتبلا .دارحيو ناب رقلا هل برقو احيذم هل. ىتبو

 !: ان نونا لاكيبارقلا كرقدن امالسلا هيلع ناملسىلا اوبسن اكو .ةارغ لمعلا

 لافاشاةدلبا ابابا اكو هلثم يبن وهو 25 أيروص نب باوي لتق هناو هي يدكلا

 وهواروعاب نب ماعلب ىلا اوبسنو ”الظظ سوفنلا لق هيلا يحوي مدنع ين وهو

 ىسوم ناو رفكلا. ىلع نوغلا ةكلالملا عم هيلا ىللعت 1 يحوي مهدنع ين

 رفاك مثرارقاب وهو كلمملا ايقزح نب ىسنم 7 ةوبنلا اوبس مث هولتق هشيجو
 يلادلا نوسعت ىلا :تازوعملا نوبسني و ءابدنالا لئقي و ناثوالا دبغي نوعلم

 تاز زوما نوبسني ونكيم "7 دارو تيفي وسنلاب روهشم 3 3 دبع وهو

 ةنفاعلا هرااساو ةمالسلا ىلع هللا اودجحاو مهتيلب ميظعل .اوبحت ١١ ىلا

 وهالا هلال

 26 لوا للملا لتقف.
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 ا
| 

|| 

 ا

 أ

 كا قارنك قيكلاو ناثوالا

 1 راكتاب افك ةمعتلاب

 لها ةءاربلاو

 لها ند ةءاربو ةنعب دودحلا

 نه ةءارب ناتءارب

 تمهاذملا موغل ودع ةضيرف دوحجل

 نيمدقتملا نمجراوخلا لاجررك ذب
 رباو ابسلا نيلراما براون ميكع

 نمو عيمم“ نب نيعامتاو ءاثعشلا

 ىبلعت بابر نب ناهلانيرخ الا

 دمودي زي نبهللا دبعو يسب م

 يضابا لماك نب ىحنوبرح نبا

 ناط> نب نارهت( مها رعش نهو )

 كاوضلا ىحاص ةردح نبسيبحو

 ىلا اولزتعا نيذلاو سق. نبا

 هللا يضر ىلع عم اونوكي لف بناج

 هموصخ عم الو هب ورح يف هنع

 ةنتفلا ةراغ 8 لخدي ال اولاقو

 ىذر ةباعصلا نم

 ضأقو يا :نب دهنسو رع يهل
 يزالصتالا ةمليسا] نب

 دبع ل مهل

 د#ه#و

 ىلكلاةثراحنب دي.ز نب ةماساو

 هيلع هلا ىلص هللا لوسر يلوم

 مزاح يبا .نب .نسق لاقو. ل-و

 ينهنع هللا يضر 7 عم نايكأ

 لاق ىتح هب ورجو هلاوحا ميج

 بازحالا ةيقب ىلا اورفنا نيفص موي



 2( ,٠ || رفضالا نبا دايز باحصاةيدايزلا
 تادغلاو ةقرازالا اوفلا>

 مل مهنا اهنم*روما يف ةيضابالاو

 اذا لاتقلا نع ٌةدعقلا اورفكب

 لريدلا .يف نيقفاوم اوناك

 مو مجرلا اوطقسي مو داقتعالاو

 نيكرشلا لافطا لتقب اوكحي
 ةيفتلا اولاقو مديلختو ممريفكتو
 اولاقو لمعلا نود لوقلايف ةزئاج

 دح هيلع لاعالا نم. ناكأم

 مسال ا هلهأب : ىدعتي الف عقاو

 ةقرسلاو انزلاك دحلا هبهمزا يذلا

 ًاقذاق اقراس ناز ىسسففذقلاو

 نم ناك نمو اكرشم ارفاك ال

 هل دح هيف سل امم رئاكلا

 رفكيمهناف ةالصلا كرت لثمهردق

 مهنم كاصضلا نع لقنو كلذب

 نرم تالسما جوزت زوج هنا

 نود يقلك ف مهموف ةرافك

 نبا دايز ىأرو ةينالعلا راد

 0 تاقدصلا عيرمج رفصاللا

 هنعىكحيو ةيقتلا لاحيف داو
 انسفنا دنع نوتمارم نحن لاق هنا

 ناميالا نه انجرح انلعل يردن الو

 كرشن اكرشكرشلا لاقوهّللا دنع
 ةدابعوه كرشو ناطيشلاةعاطوه

١ 

 سل

 *« | مف“

 لمع يذلا نا انلق دقو شحاف نبك لف ( هنع هللا يضر دمه وبا لاق )

 وا اًدج هبف ديلا ليقث_باسحلاب معلا ليلق ناك مهيدياب يتلا ة ءازوتلا م

 اذا هنال ريملاو سويتلا لاثماب مهن رفع هل نيداال يتسم | أم اًرايع

 |" ةيتيريرعلارا لوهلت ريشاوإ هنزل اجررخ دس وو ةنيغ نوناغ هلو جرخ

 كلذ نم عمتجا دقف مفاوماو مثدالب اوذخاو متولتفو ةدع 007 اولئاق

 ناغالاو 0 مل ني رشعو ةئاملا ىلع ةدايز ةرورض

 دعولا بذك واتام ذا يسوم نس يف دب الو بذكف ناتدئاز ناس اهنا

 ا ذنكينا للم يزال حاشا >ج ةيسويسرا مههيتب ىلاعت هللا نع ربخا يذلا

 كلذ لثم نم ملسو هيلع هلا ىلسهيبنل اشاحو لقا واةقيقد يف طلغي ناوا

 ةعوضوف ةدلوم امن امحصو

 هنا يعداو ين مكيف عاط نزل للكت يلا فاجللا رفسلا يفرك ذ م6 لصف || ©

 اوعبتا كلذ دعب كل لاق مث هفضو ا.ناكو نوكي امري مكاناو اير ىأر

 هل اوعع#ت الف سانجالا ةحلا ءانبا

 سهدلا عنشا نم ةمنش لصفلا اذه يف ( هنع هللا يضر د# وبا لاق ١

 ف ملط نا هلوقي.ةوبنلا تبث هنال اهلك تاوبنلا لطبم رفاك سيسدتو
 ةحلا عابتا ىلا مثاعدا ذا هتيصعمب مثرما مث نوكي اب رابخالا يف هقدصإ و يبن

 هبرذني ايف قدصي يبن نوكي نازاج نلو شحاف ضقانن اذهو سانجالا

 ةفصلا هذه لها نم ةيصولا هذه بحاص لعلف رفكلاو لطابلا ىلاوعدي

 هني وهعابتاو هقيدصت بجوي * يش انهاه لهو كلذ نم اننمؤي يذلا امو

 رما اذا هتيصعم تمزا الف تازمملا نم هتوبن مسحبص أم الا نيبذاكلا نم

 رما هلعل ذا هب رما أم ءيش يف ةزئاج ريغو ةمزال ىسوم ةيصعم ناف لطابب

 شاحو لطابب رمأي تازمعملاب يتأي ين نوكي نا نكمملا يف ناك ذا لطلب

 دقلو ليج ام هللدبلكلا اذه: مالسلا هيلع لقا ٠ لوفب نا نم هلا

 يلع يا لي نا هله ناعباد كلذكو ةأروتلل لدبلا بذكلا هيلع 1

 هدابعلع هللا نم سييلتلا وه اذهلطابب رمأيو ا بذكي نا نكمي نم يدب

 جزمو



 «ي 1 موب

 امر فالؤم لودي ةةيامدو لا قيل نعم الزإ ذب اندر
 طقف بيذكتلا الا لمت<ي ال يذلا مالكا نم

 مالسلا هيلع ىسو» وخا نوراهو ميرع مايق ركذ كلذ دعبو لصف )

 )1١( ةشبملا هت أر ما لجا نم ىسومل نيدئاعم
 يف لاق دقو ةيشح نوكت' فيكو ( هنع هللا يضر دمحوبا لاق )

 ىسوه نع متكح

 ميقا اربا نب نيدم دلو نهكش الب وهوينايدملازورثي تنب اهنامهتاروت لوا

 ةدسدالا ب ذككيي نينؤتلا» ىيذلك وطاف مالسلا هيلع

 نه ةيناغلا ةئسلا نم يناثلا ربشلا يف نا انركذ اكركذ 96 لصف 9«
 نوزاهل قو كالذ دب هناو انرك ذ م غلا مهبلط ناكر صم نم مهجورخ
 تضرم مود ناو انرك ذ 15 مالا هيلع اهيخلا يسوم عم بغشلا يرصو

 ثاذ دعب ناو تءجر مث تئرب ىتح مايا ةهبس ركسفملا نم تجرخاو

 عشوه متاح ند ناكنيذلا اخو رس قالا مالسلا هيلع ىموم هجو

 رك ذوةسدقملاضرالا اوريل يناذويلا ةنغي نب بلاكو يميارفالا نون نبا

 بلاك اشاح: ل ئارسسا يب اوفوخو اوعجز مث اموي نيعب زا يف اهوفاط مهلا

 فيج اما ىدوم ىلا ىجواو ميكلهاو مهياع طخ ىلاعت هللا ناو عشوهو

 ىلع ةنام نيعب زا زامملا يف نيحباس كدالوا نوكي و زافملا يف ةاقلم نوكتسف

 نوئفاكتو ةنسسموي لك كل لمجا دلبلا ايف متخود يلا اريدك مرإلا ذاك

 هللا مثردا اهونلا اف ةنس نيعبرا هيلا .يف اوقب مهتاو كاياطخب ةنس نيعب زا

 تاع مث مالسلا اهباع ىنوم تخام رم تتا» مث اوكرختف ةكرحلاب لجؤزع

 |هدالب ذخاو نيكلملا نودسو جوع 'ىموه براح 3 مالسلا هيلع نوراه

 ني:يدلابرا>مثىسم طبسفضنو داجينب ونيب وارئنبل اهدالب ىظعاو

 يفو ةنس نورمدعو ةنس ةئام هلو تام مالسلا هياع هنا مث امبك ولم لتقو

 اذه ةنس نونام هل ناكرص» نع جرخ ذا ماللا هيلع هنا مهتاروت ردص

 افرح افرح مهتاروت صن هلك
 ميسم سس سلا

 نئيوقم نأ َ .١" انيدياب ينلا"ةاروتلا يف 01(

 هس سب كلي

 بكتراوأ رانوا ةنج وا ةءايف

 تااظوا ةقرثاللاو منزلا .نمازئابكلا

 نم "ىرب هنجلا رفاك وهف رجا

 ثراها باكا(ةئراحلا]كرشلا

 هلوق يفةيضابالا فلاخ ىضابالا

 يفو ةلزكهملا بهذه 17 ردقلاب

 تانثإ ينولعفلا لبق ةعاطتسالا

 (ةيذيزبلا)ىلاعت هلل ارب دارت الغاط

 يذلا ةسن نب ديز. بادصا

 لبق ىلوالا ةككحلا ىلوتي لاق

 الا مثدعب نم

 نا معذو مالوتب هناف ةيضايالا

 مي !نم الور ثعبيس ىلاعت هلا

 يف بك دق اباتك هيلع لذابو
 ةدحاو ةلمج هيلع لزنيو امسلا

1 

 اربتو ةقرازالا

 دهم . ىطصملا ةعيرش كرتيو

 ىلع نوكيو ملسو هيلع هللا لص
 نالوقلاب يف ةيوككنلانقيباصلاءقلم
 ةدوجوملا ةئباصلا ٍش :تدسلو

 نم ديز. لوتو طساوو نار
 نه مالساا هيلع قطصملا دبش

 لخديمل ناوةوبالاب باتكلا لها

 باتا فا لافو هنيد يف

 مريغو هيقفاوم نم دودحلا
 بنذ لكو نوكرش» زافك

 (ةيرغصلا)كرشوبفريبك وا ريغد



 | اولاق مهنا 5 يبكلا كَحو

 امكىلاعت هللا اهم داري ال ةعاظن

 يف اوفلتخا مث ليذحلا اوبا لاق
 اولاق ال ما اكرشش ىعساا. قالا
 هللا لوسر دهع يف نيقفانملا نا

 ند حوماوناك سوديلع هللا ىلع

 اورغكف رئابكلا اوبكترا مهنا الا
 لك اولاقو كرشلاب ال ةريبكلا ف

 ماع وهف هب ىللاعت هللا سما ءيبث

 نموملا هب سها دقو صاخب سن

 ضوصخ ن ارقلا يف سيلورفاكلاو
 الا ميش ىلاعت هللا قلخم ال اولاقو
 نا دب الو هتبئادحو ىلع التل

 مهمموقلاقو * ا دحاو هب لدي

 يباعت هللا قلخي نا زوجي
 ىخويام داعلا فلكي و لبلد الب

 الو ةزهمارابظاهيلعبحي الودبلا

 نا ىلا كالذ ىلاعت هللا لع بي
 مثو ةزممم قلخيو البلد ربظي
 قرغت مهبهاذم يف نوقرفتم ةعاج
 مهنم (ةيصفحلا)ةدراهتلاو ةبلاعتاا

 مادقملا يبا نإ صفح باوصا

 كرشلانيبأ نا لاف نابع وي

 الور

 ةفرعم ٍشوةدحاو ةاصخ نامالاو

 رفك مث هفرع نهدعو ىلاعت هل

 وا: تانك وا:لومشر نم هاونن ام

 « م >»

 شايكلا اودها مهنا .ممعضاوميف ركدو*ةلبللا 2 ءا|تّيف افورخ وا ايدج اويذ

اوركذو*دهعلا ةبقىلالوجتلاورةلاونايدجلاو ناف رهلاو سوبتلاو
 53 ايف 

 نمو ريثكم نغ مهعم ناك ىسنم ينب طبس فصنو داح يب و نيب وار ينب نا

 ةربع ياف ماشلا ضرال مهحتفو مهاتق ٠ ءابتبا نيح يف ىصح ال ددعرقبا

 تناك منغلا نمةثالثليلف ال ريتك مبعم رضاع محلاو مهللا نم مهغابشايف

 رهش مهنم ةعبرا يكب ناك د حاؤ:نؤثو الماك ارهش مهنم دحاولا ينكت

 و ميس عودوا أ اراك أي نا لع الماك

 نمكلذراكناب ىلاعت هب ىموم مجاري ىتح محلا مه ءابشا يف كغ ىأق

 ةعنشلا ةيذكلا هذه شك نم خوحلا ذاق لا غرد

 مهتنتما امانل كيس لع دبلا كإ مهلا رفكلاب ةجوزملا ةفيخسلا ةدرابلا

 همنا :مالغب كرشنن انا) ايركرل لاق ىلاعت هللا نا مباتكيفذا اولاق ناف*# هب

 يق أما تناكو مالغ يل نوكي ِينا)لاعت هبزل لاق ايركر ناو ةيالا (ى
 النديم كار لق ككل دك م تنذر

 «(ايوس لايل ثالث سانلا ملكتال نا كتب ١ لاق ةي ا يل لعجا برلاق)

 ًامالغ كل بهال كبر لوسر انا ) رمل لاقشللاا ن' ضيا مياتكيفو

 يلع وه كبز لاق كاذك لاق )ةيالا (مالغيل نوكب نا بر تلاق انكر

 ىلع ضارتعا مالسلا اعيلع يرمواي ركز باوج يف سي انلق *ةب الا (نيه
 يف .الو مالا هيلع ىسوم نع كباتك يف اىال لجو زع يرابلا ىرشب

 يقع اهو نيدلو اعيطعي نا ىلع راكنا مالسلا |عيلع رمو اي ركز مالك
 ةغالا يف يا نال طنف دلولا 'نوكي هنم يذلا هجولا افرعي نا الاس امنا ركيو

 انلقام حصف نيا نم اهانعم نا فالخالب نارقلا لن اهب ىتلا ةببرعلا

 ياا نموا :نادلولا اهل نوكي نا نم ىلاعت هللا اعفرعي نا هالاس اعنا ن
 هعارتخا نم. ما مترا“ لخر حاكت ما "ئرخا ةأرمال ايركر 8

 نظي .الثلو هموق دنع هقدصربظيإ ة ةيالا ايزكَر لاس: اماف هتردقو ىلاعت

 نود نارقلا نم انركذ نيتللا نيتي الا رهاظ وه اذه هايعداو هاذخا اعنا

 ل
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 رثبكت ىرتا ام ارش ممل الام يطعاانا لوق'تناو لجر ينلا امن مرفإمت |

 برلاهل اقف م,عبشنل أاعمرعلا ناةيح -ممجل ما أمم نوتادقيف مغلاورقبلا ئابذب

 لسرا ىلامت هانا ركذ ادن ونا يرثي ةرحاع ديجلا دب ىرتا
 نيب مللال>دو اهواك اف. ثاربما ب. ىلا رحل ةيفلغت نم ىناهدلاب تيتافاجو

 ناكاذهناو مرقم د ءابو مثذخاو متلامعباصأو مهسارضا

 1 يعم .نمججوزخ نييفإتلا يشل
 اهو نيملاملا بر هللا نه تايا لصفلا اذهيف ( هنع هللا ىضر دمحجوبا لاق )

 ةاروتال لدبملا نيعالا رابخا كلذ لواف الب أ يسن داكتالا ةماط هل يتأت

 مث ىسومهل لاق روشلا مامت ىلا ملل نولك ان "اهغ ىسولب لاق ذ) لللمت هقا ناب

 ئابذب رك ين اب اماعظ مولا مهي دطعااجا لوقث كنااوياجز رمل قتل

 مهعيشتل اعم رحخلا ناتبح عمتجمت وا اهب نوتاتقي م مغااورقبلا

 حسم لقملا نملالخو مجاري نا 0 ىضر 00 د

 متعاوجبام نعي كالذ ىلع هتوق ين كشي ناو ةعجارملا هذه لجو زع

 هللا نا يف كبش طق هلذيديمالسلا هيلع نينسركزا مب سجل
 نم ميهت اين ىلع وا مهعبشي ىت>منغلاو رقبلائابذب رثكي نا ىلع رداق ىلاعت

 هيلع ىدوه ىلع يفخ هارتا كتالذ نه َ نشا هم مهعبشي امي رخل ناتيح

 اهب رغو ضرالا قرش يف مد اين ميج قزر. يذلا وه ىلاعت هللا نا مالسلا
 باسنملاومئاعلاو رئاطلا ن٠ اباكتاناودلارثاسق زار يلاعتهناو مل اريغو مل

 ردق الزلل ةمزرش شي كسي عراك او عبداو نيلجر لع رثلاو

 مالكلا اذه مالسلا هيلع سوم لوقي فيكف كاذ نم هل شاح مهلا نم امل

 مههلا اناس ضب و رهشو ماعب كالذ لبقو كلذ نم هن شاح قالا

 9 هذه يف كالذين هارتاماروت صن كالذ | اراك او نملاويفامسلاب مات ف

 سوملا اذهنم هل اشا> ةيناثلا عزم وىلوالا ىلع ردق هنانظي وا ةريسبلا

 نم اوجرخ ذا ليئارمسا نب نا مهماروت يفنابذكلا اذهنابيب يف

 مم: ثبب لها ناو منغلاو 2 مهشاوم ميج | ارح ىسوم عمم

 يق ةدايز م

 رافك ةلبقلا لها نم انيفلاخم نا ||
 ةزئاجت /مهتكم ايدو نيكرشم ريغ 1

 مهاوما ةمنغو لالح مهتثراومو

 برحلادنع عاركلاو السلا م

 مارحو مارح هاوس امو لال

 الا ةليغ رسلا يف مهيإسو مهلتق

 ةينملا : ةماقل لاثتلا "به نم
 لها نم مهفلاغم راد نا اولاقو

 ركسعم الا ديحوت ر اد مالسالا
 اوزاجاو يغب راد هناف ناطلساا

 مهئايلوا ىلع مهيفلافع ةداهش
 مهنا رئابكلا يكترم يف اولاقو
 ىكحو * نوئمأوءال نودحوم

 8 رع ةعاطتسالانا منع يبمكلا || '

 اهب لعفلا لبق تو ضارعالا نم

 ةقولغم دابعلا لامفاو لعفلا لصحي
 ةيسنكسولعا دياواتادجأ ملام مه

 نوععسيالوازاهع ال ةقيقح دبعلل

 مهسفنا الو نينموملا ريما مهماما
 هلك ىنفي ملاعلا اولاقو نيرجاهم

 اوعمجاو لاق فياكتلا لها ىنف اذا
 نم ةرييك بكترا نم نا ىلع
 زفك رالقبسيلا نفك نفكر ىابكلا
 نيكرمشملا لافطا يف اوفقوتو هللا

 ماقتنالا ليبس لعمميذعتاوزوجو
 الضفت ةنجلا اولخدي نا اوزاجاو



 مهطاعا ىلعال توملا ةافاوم نمهيلا

 نسل,كلذ نترافاهنف مش يتلا

 لص ملام هيلغ ارارصأ هب قوثون
 هلجا ةياهنو هرم رخاىلا هرملا

 كلذف هدقتميام ىلع ىتبنا 100

 نب ناو هيلاويف ناميالاوه
 هللا قح يف كاذكو هيذاعف
 ىلع ةاداعملاو ةالاوملا مكح ىلاعت

 ةيمولعملا ةافاوملا لاح هنم لعام

 ةيمزا> لصالا يف اوناك ةيلوهجلاو
 فرعي نم تلاقةيمولعملا نا الا

 هتافصو ةئامسا عيمج ىلاعت هللا

 عيمجي ماع ريصي ىتحهب لهاجوبف
 بلاقي ابي لا وكف كلذ
 لعفلاو لعفلا مم ةءاطتسالا

 ةيمزاح امهنم تئربفدبعلا قولخم
 ضعب ملع نم تلاق ةيلوبجنل اماو

 اهضعب لهجو هتافصو ىلاعت هئامسا

 لاعفا تلاقوىلاعت هللا فرع دف
 (ةيضابالا) ىلاعت هلل ةقولخم دابعلا
 يذلا ضابا نبا هللا دبع باعصا

 دس نب ناورم مايا يف جرخ

 نب دمح نبا هللا دبع هيلا هجوف

 دبع نا ليقو ةلابّتب هلتاقف ةيظع
 اًقيفر ناك ىضابالا ىبحت نب. هم

 لاقو هلاوقاو هلاوحا عيمج يف هل

 يميارفالانون نء شوال | دعاصفةنسنورشعهلو رصم نم جرخ نم ةسدقملا
 -و

 لاقفرصم نم انجرخا اذا نيلئاق همادق نوكبب و كطسو ينوه

 «/م

 لخادلا ناو يتلا يف تامنوشحننا ةرورضوصف يناذويا هنن هلو

 عبرا ىلع نيتسو تسو ةئايتس ن الااومسقاف«نامولسهنبا وه.ماشلا ضزايف
 نب ذِزوع ةدالو مث لخادلا نومولش نب زءوب ةدالو هذهو طقف تادالو

 مالسلا هيلءدواد ةدالو مث ذينوعنب ياشباةدالو مث ةينومتلا ثورنب زعوب

 نوثالثو ثالثهلو يلو مال.لاهيلع دوا نا يف ميبعكم فنلتجت الم ياشبا 9

 يلوذا دوادونس طقس نا يخذيف نيتسو تسسو ةنسس ةئاتسلا ما لل

 ثالنل ةنش نوعبنو اثالثو ةنس ةئامسمح يقابل نوكي روكذملا ددعلا نم

 ناك نب اولماتف «زعوب ةدالوو ذينوع ةدالووياشباةدالو هو تادالو

 يدك هب بيوس بجو
 يف ماللاهياع يسوم دعب دحاشعي / هنا اصن 57 نال دموي مثراعا

 ةزورضلاب هدحو ينوراملانهوكلا عارابوهي الاةنسنينالثو ةثاملئارسا يتب
 دلو ذا نيعبراو فينو ةئا٠ءنم ديزا هل ناك نك نمت دحاو لك نا: بحي

 اهنعزديع ال ةرورض عصف أذعب اهضعب بذكي لاوقا هذهو روكذملا هنبا هل

 نم ةذوخأملاهتنايدناتيثو ةنوملم ةبوذكم ةفرعم ةلمعتسمةلدبم ابلك اهنا
 كردملا *ىشلاك ةرورض قاسفلا لمع نمةبوذكم ةدساف ةنايد, تكلا :هذه

 ةمالسلا ىلع هللا, دمحنو نسمللاو ناييعلاب

 هنم مهبلطو مالسلا هيلع ىسوم ىلع ليئارسا ينب مايق فصو مث 6 لصف 6

 يذلامونلاو ثاركلاو ل صبلاوءانقلاو عرقلاىلامهةاوشا اوركذو لك.اللمحل
 لجو زعهللاو نملانم مرح اوركذو لوقعلا يف ملوةعحئاورلا يف هتحنار هبشت
 - انا اه ملا اواك أت ادغ اوسذقت ةماعلل لوق' مالسلا هيلع ئمومل لاق

 محللا ديسلا ؟تيطعيل رصمب ريخم انك دق ميلا لك ا انمعطي اذ نم نيلئاق

 لكت. ىتح ةرئشع .الو ةسخ الو: نيموي الو ًدحاو موي سلب نولك أنف
 يذلا ديسلا نعمتيلخن ام ملا كييصيو كرخانم ىلع جري ىتح ربشلا مايا
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 هلل ئسوم
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 ثالثو افلا" نورشعو دخاو اهم عهتجي يه امنا ةروك ذملا ذادعالانا دحا

 اذه ىلبتكو يذلاهجولا تملا غلب هارتا عقو فيكيردن ال رما اذه#* ةئام

 ناك دقلو متل اذه 'نا غلبملا اذه باسحلاب لهما نم قمحالا باعكلا

 ذك دوييلا نك هدب تيان ىزنا كشالب هنم هيلا نانو هما يدها رولا
 نكي الو ا ءاطخ اذهنادل نيبت نم ماعقا اهسمحو ماع فلا نم ديزا

 ا هنال سلا ضعب يف خعانلا :رمهتو الو باتكلا نم طلغ انه يعدي نا

 هنبو كلذ نك البدب ىق ًالمداسف نم كشف الو كلذ نم سبل يف انعدي

 افلا نيرشعو نينثا اوناك ل يئارسا يفب روك د روك نا لاقناب هعضواو هوضفو

 روك ذل يؤال نت ذات ملول ملا هللاناو نيعبسو ةثالثو نيتئامو

 ني دئازلا نيعبسلاو ةثاللاو نونا نكن اينأؤ: قليلا رساينب رز

 د وال اكو ايلا فا رمطو ايفا وع ا هيكروفلا ين دوك روكي نم

 وا ةئاملثو لقشفلاك لذ ن٠ . عمجاف هضف لاقشا ةسمحس 1 03

 ثبخاب طقانمعسام هلتو *قيفوتلاهئلاب و ةلجلاكشالا عفتراف القش نوتسو
 هلالضب قدصوهعنتا نمالا لالضلا اذه ملت هك نم ةلبج دسفأ الو ةئيظ

 ايو . ناكل ةدحاو الالم 1 5 ف تلات نك الكنب هذهف

 بوذكه ريغص فرم لدبم كشالب عوضوم باك |هناب نيقبالابجو ماعطاق

 اللنلا لح هللاف ذوشو الها اخ لا دارو الكلل5 :لطلندأزاوانأم ميمجي ف يكف
 هيلع دواد ناين نوفلتخ ال مهنا هو ةعياش ةعشب ةعئاش ةبذك اذهولتي 7

 بادانيمت نب نوشحن نب نوهولشا نإ

 هيبا ابا دوواد 0 ديوع نا يف نوفلتخ ال نورصح نب مارا نب

 نوفلتخي الو ةوبنلا تكن م درفم باك املىتلا ةينومعلا ثور هما تناك

 ةنس ةئاّتس تناك مالسلاهياع دواذةبالو ىلارصم نم مهجورخ نم نا يف

 زعوب نب دينوع نب يابشبانبا وهمالشاا

 اذوهب ينبمهمدقمنا م.نم فالخالب وثدنع ةاروتلا صن ينو#نوتسو تنسو
 نوراهة اماوخاهناو راوكذملا بادانيمعن,ن وشحن ناك ريم نم اوجرخ. ذا

 ضرالا لخدي الهناىلاعت هلل لاق اولاق مهنا مهتاروت صنيفو* مالسلا هيلع

9 

 زا لس و سم قة سكت مت ب تاكا لق ع ع ع ع تب ع ع يل ب ل و ا ل ا
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 هنع لقنو اهدوحوو اثودح دبع

 نيح هرفكو نابيش نم
 ةينابيشلاةماعتعقوف نيلخرلارمدن

 كيسزلاو ةينيهراواشأو ناحرجب

 رب هنا

 ةيطع هتبوتب لاقو نابيش ىلوت
 (ةيمركملا) .هباغصاو . يناجرجلا
 ىلععلا هللا قع وب مركم باوصا

 نايمهنع درفتو ةبلاعثلا ةلمج نم
 نم الرفاك ةالصلا كرات لاق

 هربا قكلو ةؤانطلا كر

 ةريكل كيف اذهدرطو ىلاعت هللاب

 رفكي امنا لاقو نانسنالا اهيكتري

 فراعلان ا كلذوىلاعت هللاب هل

 هرمس ىلع علطملا هناو. ىلاعت هاب
 هتعاط ىلع يزاحلا هتنن العو

 مادقالا هنم رودت» نأ هتلصعمو

 ةفلاخللا لع ءارتجالاو ةيصعملا ىلع

 الو ةقرعملا هذه نع لفغي ملام

 اذه نعو * هيف فيلكتلاب يلب
 ال لسو هباع هللا لد ييبلا لاق

 نموموهو ىنز. نيحيفازلا يني
 قرسي نيح قراسلا قرسي الو

 ةلامتلا اوفلاخو ريما“ نمؤموهو
 ةافاوملاناماب اولاقو.لوقلا اذه يف

 يللوي امنا ىلاعت هللا ناب مكحلاو

 نورئاص مهام لعمهداعب و هدابع



 نوبجوياوناك ةبلاعثلا نامهلصاو

 فصن ىنقلاو راهالاب قس اهف

 دبع نب دايز مهريخاف رشغلا

 زوج الو رشعلا اهيف نا نمجرلا

 رشعلا فصن اهيف لاق نم ةءاربلا
 زمي م نا ديشرلا لاقف اذه لبق

 اولمع امب ىلهعن اناف مهنم ةءاربلا

 (ةينابيشلا) نيتقرف كلذ يفارقرتفاف

 جراخلا ةلسنب نابيش باحصا

 هل نيعملا وهو ملم ىبا مايا يف

 نب رضن ىلع ىامركلا نب ليلو
 (هئاعااملف ةلاعتلا نمناكو ايم

 نابيش للف الف جراوخلا هنم تأرب

 الذبلامثلا تلاقف هئبوت موقاركد
 انلنيقفاوملا لئق هنال هتبوت مصن
 لبقيالو ملاوما ذخاو تفذملايف

 هلام ذخاو اتم لعق نم ةبوت

 دريو هسفن نم صقي ناب الا

 نمو كلذ هل. بهوت وا لاومالا

 ربجلاب لاق هنا نابيش بهذم
 هبهذم ٍيفناوفص نبمهح قفاوو
 ةثداحلا ةردقلا .ىنو ربجلا ىلا

 نمراادبع نب دايز نع لقنيو*
 هللانا لاف هنا دلاخ نا يناببشلا

 الع هسفنل قاخىتح لمي مل ىلاعت
 هل ةمولعم ريصت امنا هايشالا ناو

 مارمع دالوا دعب اسس :مييذكيف لي وأتلا هيجوال اولعجيمل مث طقف يناثلا

 سس سبب ب ببي بيبي بشاب ا ىلع ااااااااما ا سس سس لم

 يا

 هيلع سوم ينبا موصرفو رازاعلاو طقفمالسلا اسمع نوراهو يسوم مهاب

 دعو مالسلا هياع نوراهل دالوا ةعبراو ادج ذئايح ني ريغص اناكو مالسلا

 ددعلارئاس قبو جحروقل دالوا ةثالثو هتوخاو حروق ركّذف راهصي دالوا

 نبا مهيف دعي ال لجر ةئاّتسو لجر فال ةنام يثو فولالا نم روكذملا

 يوخاو ليكي زعو نوربج دالوا ىلا امجار ةصاخ تابق يب نم رمش نم لقا
 لملو ءاسنلا ىوس هتقبط مدقم يحلي زع نب نافاصلاو اذه طقف حروق

 يف ءابحلا ةلق نمو هلريظن .ال يذلا قمللا نم اذهو لاجرلا دمك نهددع
 راجو ىصقالا لحلا يف لالا نمو ةمدقملا يف تملا بذكلا نمو ايلعلا ةجردلا

 اذه قيدصتب لضول يرو ليللاب رعسلا دنع لاقت يتلا تافارخلا ىرجي
 لجو ميظعملاعهب ىلضإ نا شكت اللغ ناد1نافاوتضاون جالا لدوالا

 اذه قارولا رزع مل بتكاذم ماع ةئامسو فلا نم ديزا ذم ليج دعب

 ةضعلاهل أ نو !ريثك انيلع هتمع ميظع ىلع هللادمتو هب مهلضا يذلا ماؤسلا

 رفس يفهلوقةسماخلاو *نيمانيماهلااض ءاشنم هب نتما امم انراعايقاب يف

 ما يح نوراه نبرازاعلاو ةنيدهرشع ثالث نوراه ينبل عفو هنا ملح

 دعب نوراه لسن نا دخا ل قع يف لخدي نا نم رثكا لاحلا يفا ضانللا ف
 اذهل له ةئيدم ةريثع ثالث الا يكسالهعسيالاددع غلبت رهشاو ةنسب هتوم

 ذوعنو طوسلاو ييكلا نم كاذعبتي امو ةعمجللاو ديقلاو لغلا الاءاود قمنا

 ددعن ا مهتاروت يفركذهنا يو !دج ةمنيرظ ةسداسةبذكو*نالذخلا نم هللا

 ةثاهسمو فال اةجس(:1)اوناكا دعاصةربش نبا نم يوال نب نوشرج ىنب روكذ
 فال !ةيناث اوناكا د عاصف رهش نبا نم يوالنب تابق ينب روك ذددع ناو

 ةتساوناك | دعاصفر بش نبا نميوالنب يرارمينب روكد ددعناو ةئاتسو
 ٍ ١ دعاصف رهش نبا نم يوال يفب نماروكذلا عيمجل لاق 3 نيتئامو فالا

 . لهل هو طابالا هنميدنتايشو دج افي رظ اذهناكق املا نورشعو نانثا
 هدعع* نا ةئاماخو فال [ ةعبس انيدناب يتلا ةاروتلا يف (1)

 ديحا
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 ششي

 هذهفدلزلا نم رانكتسالا يفرش ألاو لايهلا يف عاسنالانعفيكف عبشلا نغ
 نينكاساوناك مهنامهتاروت يف نا يهو ةيناثو * ةضاف ةقبطم ةهظع ةيذكا
 مهتاروت يفرك ذو * طقف يشاوملا نم ناك مهشاعم ناو طقف سوق ضرا ف

 اوركفلو نوما ذي ااوتبكاف#" عييشاوق فم اوابزغل اوبس ماو جر ذامهنا

 نم لقا نبا مهيف دعي مل فالا ةثالثو فلا ةئاتس نكي يذلا ام

 اولعا مث يشاوملا نم ةوسكلاو توقلل ءاسنلا ىوش ةنس نريرشع

 يثاوملا نم رادقملا اذه حرسم نع قيضت اهاك رصم ضرا ناآنيقي
 اطواو ميهاربا نا مهتاروت . يف نولوقي مثو اهدحو سوق ضرا فيكف
 انكسينا امهنكما الو ةدحاو ضرا مهيشاوم ةرثك لمحي مل مالسلا امهيلع
 دقل ناسنا فلا ةئامسخو فلا فلا نم ديزاب موق“ شاومب فيكف اغم

 ليلق لقعلا فيعض ةبوذكملا ةنوعلملا بتكلا هذه ل لمت يذلا ناك
 ركذمنا ةثلاثو* ا دجةيظعةيناث ةشحاف ةيذكهذهف هلق هب قلطي امف ةركفلا.

 فلا ةئاتس نا هللاتو بوطلا لمع يف نورذعسل مهلكاوناك مهنا مهتادوت ف
 اوناك مهما اواوقي نا منهنكم سلو اهدحو سوقيفاوسال ا دج ريثكل باّوط

 يف كلذ ركذ نيعمتجي اوناك مهنا ربختو اذه ريغ لوفل مهتاروت ناف نيقرفتم
 حاب ثيحاهنمومدلاب بنعلا سمو نافرخلا يذب مثرماث يح اهنم ةمج عضاوم

 موي مههشاوم نيعمتجم مهاكاوناكف مالسل هيلع يسوم عم جورخلا نوعرف مل

 يوال ينب ركذهناةعبارلاو* اهب هافخ ال ةثلاث ةيظع ةبذك هذهو مبجورخ

 ةثالثلا ءالأرهلسن روك د ناو يرارمو نوشرجو تابفطقف لاجر ةثالث
 نم عاصف نرش نبا نف,ةصاخخ اروكذلا: نم:أفلا نيرشعو نينا اوناك اطقق

 لقا نبامهيفسيل الجر نوناثو لجر ةئامسخو لجر فالا ةيناث مهتلمج
 لف يرارم دالوا ركذ مث ةنس نيسخ نم رثك ١ نبا الو ةنس نيثالث نم

 ركذي لفيوالن, نوشرجدالوا ركذو طقف يشومو يلح نيدلو الا هلركذي
 عبدا الازك ني لف يوال نب تابف دالوا ركذو يمشو ينبل نيدلو الا هل

 ءالّره ىلا هلك يوال لسن مجرف للبث زعو نوربحو راهصيو مارمم طقف

 »اا« ونه لوا للملا لصف

 مرغا نجع يقارهيلا نورئاص مهنا
 ملءاه ىلع مهنم ًاربتبو نامالا نم
 مهرمار خا يف هيلا نورئاص مهنا
 لوي مل هناحعس هناو افك
 هئادطإلا .اهتنس مئالوالا اص

 رما يف نوففوتي مها مهنع يبو
 نوحرصي الو مالسلا هيلع "ىلع
 ةءاربلاب نوحرصيو هنع ةةاربلاب

 هريغ قح يف

 ةبلعث باعصاكلذ نه (ةيلاعثأا)
 نب مركلا دبع عم ناك رماع نب
 انلتخا ناىلا ةدحاو ادي درع
 ىعانا ةبلعث لاقف لفطلا رما يف
 اىر ىتحارابكو اراغص مهيالو

 روجلا» ىضرو قمل اراكنا منهنم

 لقن*ةبلعت نم ةدراجتلا تأربتف
 مكح مل سيل لاق هنا ضيا هنع

 ةوادعو ةيالو نمةيلوفطلا لاح يف
 اولبق ناف انمي وف اوكيرزتت ايت
 ناكو اورفك اوركنا ناو كاذف
 لاقو مهديبع نم تاوكرلا ذخا
 عدا الو كلذب هنم اربا ال يفا

 ريشي نازوجو هفالخ يف ىداهتجا
 يف ادحاو امبس ةقدصلا ماهس

 بارصا (ةيديشرلا) ةيفللا لاح
 ةيرشعلا ممل لافيو ىسوطلا



 ءالذ هدالوا تائب حاكت مرحب و

 نع يرعشالاو يبمكلا ىكحيو
 ةراوما سك روك ناككل / ةيئوملا

 بوجوب اولاقو ن ازقلا نم فسوي
 ىضر نءو هدحو ناطلللا ىلق

 11 ا كي
 نمط وا هلع ناعا اذا الا هلانق

 اللد راصاوا جراوخلا نيد ف

 مثدنع راغكلا لافطاو ناطاسال

 1 ةقرف (ةفارطال )ةنجلا . يف

 الاردقلاب لوقلا ينةز »< بهذ.

 فارطالا باعيصا اورذد مهنا

 ةعيرشلا نم هوفرعي ملام كرت يف

 قيرط نم هموزل فرعيام اوتاذا

 م ةياقد تابجاو اوتثاو لقغلا

 3 بلاغءهسيئرو ةيردقلات لاق

 مهلاخو ناتسح ن : لدا
 منم اربتو يرونرملا هللادبع

 نب د باعكا ةيدمجلا مو

 نيصحلا باكا نءنكو قرز

 بارصا (ةيءزاهلا) هن. 'يرب مث

 برعش لوق لغ 2 م مزاح

 لاعا قلاخ ىلاعت هللا نا يف

 الا هناطلس يف نوكي الو ةابعلا

 هللا ناو ةافاوماب اولاقو ءاشي ام

 معا لع دابملا ىوتتي امنا ىلاعت

 ذ نونامم هعمو بكر, ناك هناف سابارط بحاص دانم ينب يلو»

 «ي 0ك“

 نقار :
 وا ةما نم هتبحتا ةارما لك بصتغي ناكاذه نا الا نيندالا هذالوا

 بكري ناك يلزخ مز مد يب نهرب بلا كول نم لجرو اهدلوب و ةرح

 || تب يعل نب ديزي نب دياز نإ مو هدلو دلوو هدلو نه سراف ا.ئأه هعم

 كله ناكواثوخأاب 1ركذ نوسمحو. فيز هل ناك هنا اانغاب هتاف يترعلا دمت

 ناكف داكتم ا ةىررب 5؟نأ راهبلاوباو ةمظع ادالب كامله نم رفن ىنب

 نب ركشا نب قوزرمو نيندالا هداو .ءرهارك ذ نوثالث هعم كك

 نيندالا هدلو نم اسراف نوثالث هعم كار ناكف هدرال ةهجي يرختلا

 نوغلا ارك ة"انلو نونا هل ناك هنا دنحلا كول.» نم كلم نع انغلبو

 نوط ل ماك مثرما ربدب ناك اسيئر نا مهذي راوت يف دوهلا || رك ذتو*

 اًروكذ ذ ١ دلونوعبس هل نكمالسلا هيأعفسوي نب يسم نب نم ساوب نبا

 نإباب ىمي ىسشم طبس نم اًضيا مهنه رخآ ناو ناتثا هل ناك داعلج نب
 ينب نم لاله نب نودبع هيسأ مهرب نم 21 كو نوثالثو

 مه ربذم نم رخاو نوفلاب روك ذ انبا نوعب هل ناك فسوي نب ميبارفا
 ةجوز نوثالث هل ناك مأ- تيب ناكس نم ناصفا همسا اذوب طبس نه

 يلع كلا زردوج نا سرفلا معزتو اتنب نوثالثو اروك ذ آنبا نوثالثو
 اهدجنإ ةفصلا هذه تناك اذاف نوغلاب !ًروك ذ انبا نوعست هل ناك نامرك

 قراش» يف انانا ني رشع نم لقا ين الا ماع فالا ةثالث وحن ذنه

 هرمع داو هلاح تلع نم ةئلاملاو ةئلاسلا ممالا يف اهبراغمو ضرالا
 يف طق هلثب مهي ملام ددعلا اذه نم أتي فكف هلابعو هلاوما ترثكو
 ةفورعم ايف ملاحو رعب ةفاك للئارسا ينل ذاش يف الو ردان يف ال رددلا

 هيلع فسوي ةأايح يف او ناك مما و :

 ضلاف راسي يفازكي و منغ با صا 0 نه فافك يف 0 دلا

 ص
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 نورشع هل. شاع نم دعن نا انبلط ولو: أضيا تادالولا يف ثانالا نوك
 لبلقلا يف مث ةردنلا يف الاماندجواف ملحلا اوغلب ور وك اذلا نم: دعاضفتا دلو

 ءادالا نم رينكلا نع مهيدي قلطنل نيذلا طرغملا راسيلا يوذو كولملا نم

 ةرثك لعو ةيافكلاو ةبب رتلا ىلع نوعلا نه يقاوالا مادخلا ىلع ث ءامالاو
 ام.هقوفو باتكلا الاندجتال نمااماو هب:الا شاملا 'نوكي ال. ئذلا.لامل
 كلذ ومنو نيت ارلاوب واللا لع . الا ناديا الو نقولا نم ناك الا مليبال

 مه الصا كالذ نكي الو هوجولا نم هجوب ةتبلا مهيف اذه م
 دالبلا لها زابخلا انتفلب و سانلا اندهاشدقو مناوملا عطاوقلا نم فن اانركذ
 ةعودجلا ةرغكلاي راوتلا انيلا تلصوو انه, انغ تاغ اع انتحي رثكو ةديعبلا

 كلذ يف اندجو ا ممالا نم روغك يف متو برع نم فلس نم رابخا يف

 دنع مم ثدحت نيذلا ني رثكملا يف روك ذلا دالوا ددع نم دوبعملا

 عا لتملا ىلا هازيلبا اطادو رقاق را كا يع ةسروا نمدالا ارم [تيتك

 كلامم نع انغلب يذلاو مالسالا لها دالب ميج يف لاحلا هذه ا دج ردانف

 يدق نادوسلاو دنهلاو كرتلاو ةيلاقصلا كللا#و مورلا ضرا ىلا ىراصنلا

 فلس: عع سيسي ري نغيالا كلذ : انعلب اه رثك اذ "قوثالتا/اماوءات دحف

 ناف  ةركب وباو يدعسلا يبا نب ةفيلخو يراصنالا كلام نب سنا مهنه *

 هدلو. نمرك ذ ةئا» مهنه دحاو لك ئدي نيب يشم ىت اوتوه مل *الؤه
 نزولا لذي اجو نونا همم انكم ناك هنأ «تالل دنع نعلم

 د نوعي را هل َساَع هاف سابعلا نب هللا دبع نب لع ني ناملس

- 

 كيل

 جرا دل نيا رتب بلان ونال دعو ومنا ياخ
 ىسومونوثالثو فذ مهنمشاغ ارك ذ نوءب راو ةسمح هل دلو هناف ةي واعم

 ناكو مهلك اروك ذ [نبا نوثالثو دحاو .لاجرلا غلبم مهنم هل غلب هناف بلاط
 مصتعملا يلوم .فيصوو نومألل لاو ةرمو انئاق ةرم نيلا ىلع ريما هوبا

 ترماتو نيندالا هدلو نم نوغلاب !لكفذ نوسمحو هدي هل ناك يرتلا

 ناك ودم نب بيعش باعصا

 هنا الا ةدرامعلا ةلمج نم نوع“

 ردقلاب لوقلا رهظأ نيحدنم "كرب
 لاغا قلاخ هللا نا تعش لاق
 ةردق 4 بستكم دبعلاو دابغلا

 اًرشو اريخ اهنعلووئسم ةداراو

 نوكي الو أباةعولباوث اهماءيزاجت
 هللا ةئيشمم الا دوجولا يف *ىش

 يف جراولا عدب ىلع وهو ىلاعت
 ةدراجملاعدب لع وديعولاوةماءالا

 ةدعقلا حو لافطالا ؟ج يف

 هيسربتلاو يلوتلاو

 دلاخ نب نوهمباعصا (ةنوهيلا)
 هنا الا ةدرامتلا ةلهج نم ناك
 هريخ ردقلا تابثاب مهنع درفت

 لعفلا تابثاو دبعلا نم هرشو

 تاثاو اعادباق عار ديعال

 لوقتلاو: طفلا لبق :!ةعاظتسالا
 نو نافيا دو نبي للام هنا نإب

 يصاعم يف ةئيشم هل سيلو رشلا

 حافي اركلا نيسحلا ركذو *دابعلا
 ةيالاتر كس ع ذا وبابك يي || 7050 07 ا ٌْ ْ
 حاكن نوزيجي ةينويملا ناجراوخلا : نبا نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع نب دم رفمج نب ىسوم نب. ميهأربا نبا

 ةوخالادالواتانب وتانبلاتانب

 حاكلم رح هللا نا لاقو تاوخالاو

 تاوخالاوةوخالاتانب وتاببلا ||



 || ةيالو نيلسلاو .توكرشلا
 اوعديف اوغلبب ىتح ةوادع الو

 + اواكني ىأ اورقيف مالسالا ىلل

 كردا نب ةزمح باصصا (ةيزلا)

 فو ردقلا يف ةذوءيملا اوقفاو

 ميفلاخم لاةطا يفالا اهعدي رئاس

 ءالذه اولاق مهناف * نيكرشملاو
 رم 0 ف مهلك

 يذلا*داقرلا نب نيضحلا باىصا

 هتلاخو قوال ها ن.ناةسج-!جسرخ

 ا وف و

 دحاولك “ يريفةسايرلا قامو

 + زوجو * هبحأص نع |هنم

 عم ملام دحاو رصع يف نيماما

 باعصا ةيفلخلاادعالاربقيلوةلكلا

 نامرك جراوخ رهو يجراخلا فلخ

 لوقلا يف ةيز+لا اوفلاخ ناركمو
 هرشو هريخ ردكلا اوفاضاوردقلاب

 كلذ يف اوكلسو. ىلاعت هللا ىلا

 ةيزآلا اولاقو .ةنسلا بهذ

 يرق ىل اننا يح

 مهيلع اهردق لاعفا ىلع دابعلا

 اوضقواملاظناك هؤلعفي ملام ىلع وا

 الو رانلا يف نيكرمثملا لافطا ناب
 بحتا نم اًدبف كرش الو مل 1
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 ءاسنلا مثددعلا اذه نوبراقي مّم٠ اماع ن.رمدعلا نود نم لعلو ةنس

 تككص نم ضعب مار دقو*حئاضنلاهذمل ١ 5 هدم د 6 عل
 كنع عد تلقف بفساا اذهب دولي نا ةىيضفلا هذه مهئالع نم ههجو

 ثيبح كلءاهيف نال يهاذملا لك كتاروت,كيلع تس دقف هيوملا اذه

 ةيبسق 2 ثيحو ماشلا ىلل ملوخد ركذ ثيحورضم نم ,عجورخ 0
 اننا مجطاببا ةيمت : ملا اغا 0 ذ عشوي رفس يف م هيلع ضرالا

 تيرا دف نب كنا لوتزءإم ناكولف أ دحاورالو انعم 0 دز ملف

 دادعاو شوبجلا ةترو ضرالاة مس اذه كمعزب تركذ ذا عضوملا اذه يف

 ا نتنملا تكلا نمابنق دب الذ ميزت ام فالخب طابسالا
 هنبا فسوي هيلع ضرع ذا بوقعي لقي ملا ليق ناف*اًيساخ تكسف لاحلا

 مق كايتان هيل نانزكي يسمو منارفا بوعي هل لاف ينمو مارفا

 ال نا نم مالسلا هلع فسويولخب الانلق*كيلا نابسني اهدعب كا دلو

 صويصن هن ,ديشتو نحن لوقن-» ةصاخ قعا نم اهريغ دلو هل نوكي

 ولف يسامو مكارفا ريغ بقعا دلو فسور نوكيووا بك عيمجو متاروت

 0 انا نا ةنانبتا ماها يحال وإ ةيضاك يك 0

 ذا مثددعو أطبس اطبس طابسالا 00 ةتر هيف رك ذ ناكم لك يف
 لوحملاو ثابكلا اودهأ ذامهددعو ماشلا اولد ذا مثددعو رصمنم اوجرخ

 ذا مثددعو ةنعالاو ةكربلا نيلبجلا ىلع اوفقو دا مثددعو بهذلا قاقحو

 فلا نم ديزا يف نوراهردص ىلع ةبترملا ضوصفلا يف مثتوأعسا 0

 طبسو ينم طببم طقفنيطبسالا ف سورل رك ذي ملومهبتك رئاس يف مضوم

 طع 0 دينارا هدكييقملا مالكلا كلذب ضارتعالا لطبف مارفا

 / دالوالا نم ةجراخلا ب ءاينلاو لاجرلا نم زيي ]نر 4

 يف طاقسالا نوكلو سانلا لافطا بد رن ينزمالا ةبوعصل ملاعلا يف دجوت

 لافطالا يف توملا ةراككو نطي و نطب نيب ةأرملا لمح ءاطبالو لماوملا
 3 سانلل دالوالا ف ةيجراخلا ةرثكلا "نود مطاوق ضراوع عبدا هدف

 نوك
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 ةق رلع نر زوالا دعا ند لوز رقد نال لاول اجلا كاتس

 نم ابرق وا لاجرلا هدع يف نهنا بلغالاو ءاسنلا ميمجو ريسيب لقاوا
 وسع ةعبسو مات يتلا“ ةدميف هدحو ناد نب ميشوح دلو نم عمتجي كلذ

 يفطق نكي م يذلا منتملا لاحلا اذ. ناسنا ىلا نوتسو فلا ةئأ+ وحن اماع

 2 اذهلعماللا 5 فسور دلو نم عمتي وهتي رتوهتيا,ب س> لعملاعلا

 تاقبطلا نااولوةي نا مهنكي سيل و كان ذوناذوهيدلو نمو نأسنا فلا يتئام نم

 ليلا نا مهتاروت يف هلوق اهدحا:نيوجولا دج ةريثكك تناك تادالولا نم
 ينب نم مهباسنا ركذ يذلا نأ ينانلاوماشلا ىلا نوعجري. دالوالا نم عبارلا

 ددعتلا يف نبب راقتم اوناك نيبوار ينو فسوب ينو اذوه يبو يوال

 نينافاصرلاو ل ئارسانيو'النب ثاهأف نب نار ينبح رمو نوراهو ىس ا

 نبثاهاف نب زاهصيونب هتوخاو وحروقو ليث ارس !نيىوال نبثاهاف نب لع

 صرأف نب نورم

 نب اذوهي نن ةليش نب يا ديس نب يمرك نب زاحاو ليارسا

 مح نيمار نب بادا:.معونب وخان وشحنو ليث ارعما نب .يوال

 اظن اذو«نب

 مهتوخاوليئارسانبناب ور نب نكولمنب بابلا انبا ماريباو نابادوليئارسا

 نع'الا أ صوف متاروت يف مهب مك ل اذه مدالوا دالواو مدالواو

 ىتلا دادءالا ين شحافلا بذكلا ميظع اذهب ربظو مثددعت يف براقتم

 ط1 لا ا اولوةينا ةتبلا مهنكمي الو اوركذ

 هان نم ردع ني روك دملا ليئارتسا ةالؤال' ناك هلل الو أر تَع ىتالا
 ةعبس داجلو ةرشع نيمادبل طف الجر نوسهو دحا مددعو دالوالا

 ةعبرا مهنه دحاو لكل يلا: و رك اسيلو ريشأو نيبوراو ةتشانومعساو

 فسولو ةثالث ةثالث منم دخاو لكك نولب زو يواللو اذوهيلو ةعبرا

 دعا وموال نم ليتات زكا طفل نانا جان هايل نانا
 نم ديزا طقف ًاماعرشع ةعبسو ماع يت ام ةدم يف طقف الجر نيسنخو
 لستنا هنا مهتاروت ين صن هنال منتمملا لاخلا ةياغ اذه ناسنا فلا يفلا

 نيرتشع نم لقا نبا ميسم مه هاك لاجر ف الا ةثالثوفلا ةياحس م

 محل سس سعسم مسا |

 ينتادجالا قفاودروع نم رك وكلا

 باعصانمناك هنا ليقو* مهعدب
 هلوقب درغتو هفلا> مث سيب يبا

 ىتح لفطلا نع ةءارتلا 2

 ه أعد بيو مالسالا ىلا ىدي

 يف نيكرشل“ لافطاو غلب اذا
 لاملا ىريالو مثءاب ١ عمرأنلا

 نولوتي ثو هبحاص لقي ىتح يف
 نوري وةنايدلابمهوفرعاذا ةدعقلا

 نورفكن واضرف ال ةل ضف ةرجملا

 نوركش بنام نع ىو «رئابكلاب

 نارقلا نم فسوي ةروس ن

 صصقلا نم ةصق انانومحتي و

 ةصق نوكت نازوجي الو اولاق
 د راجتلا م ا

 فئض لكلو افانصا تقرتفا

 ال مهنا الا هلايخ ىلع بهذ

 محاندروا ةدراجتلا ةلمج نم اوناك

 لودجلا ف. ل .هنتلا 5 ىلع

 نامع باعت .(ة.ةصلا )* ملضلاو

 قلو تنصل اما نا

 ةدراعتلا نع اودرغت تالصلا يبا

 اناربتو هانيلوت مسا اذا لجرلا ناب

 اولبقيف اوكردي ىتح هلافطا نم
 ةعامج رع يكميو*مالسالا

 لافطال سل اؤلاق مهنا مينم



 ةالصلا كرت نمكرخاةريبك هيلا

 جراوخلا نهو *نصحلا فذقوا

 انغلب مى م اص باوصا

 نع هب زيت الوق ثدحا هنا هنع

 ناو رم نب رشب ىلع جرف هباعص

 نب ثراحلا نبرشبإ هيلا ثعبف

 ةريمثا نب ثعءشالا وا ةريمع

 هلاتقل جاجا هذفنا ينادمملا

 رضق' يف ةحارج اص تباصاف

 بيش هناكم فلكتساف .الولح

 ابا كيو ابئشلاةيازإ ا نب

 لع بلغ يذلا وهو انوا

 جاجحلا شيج نم لتقو ةفركل

 2ءارعا 1!ةويما" نيازتتغاوأ :ةفف 7

 زاوهالا ىلا مزج مْ نضؤملا

 ركذو زاوهالا ربت يف :قرغو
 ةئجرم نوم ةييشلا نا ناهلا
 فقولا نم هيلا اوبهذ أمل جراوخلا

 'يربهنا هنعكحبو اص رمأ يف

 ةمامالا يدي جرخ مع هقرافو هنم

 ام تيسش بهذفو . هضفنل

 ةيسييبلا بهذم : ةةوجضانزكذ

 هتاهاقمو هتوقو هتكوش ناالا

 نم جراخل نكي مل ام َنيفلاخمل عم
 غي ةروكذم هتصقو جراوخلا

 :| ”ديغ تاركا ( ةدرادملا] خيراوتلا

*/ 

 كلذ نف*ةمثللا قداص لمع نم الو ين دنع نم الو هللا دنع نم نوكت

 هلا نيعسو نيتثا رسم نم اوحرخ داأ اوناك ناد ىنب لاحر ناب هرابخا

 الو ةئس نيرششع نم لقا نبا منم ناك نم مهف دعي مل لجر ةئاعبسو
 وح ىلا نوعحار هناك مهلاو ءاسنلا الو برعلل زورلا ٌ طيال نم

 خهباسنا برق م. ميشوح ريغ دلو مترارقاب نادل نكي ملو هدحو ناد نب

 مالسلا هيلع ماهاربال لاق ىلاعت هللا نا مهمتاروت صن يف نال مشوح نه

 ل ربظي اذه اوطبضاف ماشلا ىلا نوعجري دالوالا نم عبارلا ليجلا نا
 اقل ذ بيسي طلو خب رانا ونهر اظومف ينب ناو هب هافخال ةينالع ثذكلا

 قلك هعللا نيؤينميؤ م م لقا هل _:ر٠ مهف دعي نتالي فاسو |

 ةايحلا فينو مريخ هل بقعي مل اذوهيل دالوا ةثالث ىلا انركذ 6 نوعجار

 نب صراف زب نورصح نبا مارا نب باد انيمت نب نوش ييسر دئموب

 لجرةئاعبسو لجر فلا نيعبسو نيا اوناك مالسلا هيلع فسوب ينب ناو اذوهي

 يسنمو مارفا ىلا جار معلكو ةنس نيرشع نم لقا هل نم مهيف دعي سيل |
 نبداماجنب رفاح نب داوقلص ةايحلا يف ذُمءوي مهيفو اهريغ فسوبل بقعي م
 لف مارفا دالوا مهتاروت يف ًاضياركذ دقو مالسلا هياع ىفشوي نب ينم

 داعاج  دالؤوا رككذو:تربدلو الاىسن لعجي لو روكذ ةثالث الاهل لمجي

 مارفاو يسنمل اولعجاف#* طقف اك ةتس الا هل لعج لو ىسنم نب روك ذملا

 لث. همي ينبو هتوخاو داعلج مثدالوالا نم لجرال نوكي نا 0 أمن ىصقا
 ثلث كلذ .علبب نا. نكمي له اورظناو كلذ لثم هتقبطو رفاحل مث ثاذ ١
 ناك ناو ةتوخا دلو ف.ام رئاس نم شحخلا ناد دلو. يفرمالاو ددعلا اذه ْ

 مل ةدايزو لجر فلا نيعبسلاو- مضبلا نال اشحاف كلذ لك ين بذكلا

 نينثاو اذوهي دلو نم ةثالث ىلا نوعجري ةنس نيرشع نم لقا نبا مهيف دعي

 نبا مف دقي ال فينو لجر فلا نوتسو نانثالا اماو فسوي دلو نم |
 الب ةريغ نادل نكمي لل طقف» داو ىلا عجرم. املف ةنسس نيرششع نم لقا |
 نيرشع نم :لفا:.اقل :نم ددملا .اذاه :ىلا”نيضاباذإ فيكف من. فالخ ْ

 ممم

 حسي يي يب بسس سس سس يحمي ليي سس سا ةببتببببببببببب  ل-ل-لال
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 باوصا م لاقي فنص ةيسهيبلا

 ظ 0
 نم !دبش*:نم "نا اومعز ريسفتلا ركأسي يتب ىصحا هناو# ليام 1 ؛ اذوهي نب صراف نبانورص> نب مارانبأ

 اهريسفتب نخا ةدابش نولسملا

 باوصا مللاةيفنصو*اهتيفيكو
 نركب ل نا اولاق لاؤسلا

 ًاربتو ندتذابشلا دهشاذا الفجل

 أ 722225229222221 7 حيي جججتتتتبا ا

 ظ
 ظ ةصاخ برعلل نبي زرابملا |! ةالزمك قيس ءر شع ن ١ مهنمناك ن نمةصاخروك ذلا

 ْ :١
 هللا نع نم ءاج امب نماو ىلوتو ْ

| 
| 
 ا

 ظ
 ظ

 ظ

 هناو رغوص نب ليان مهمدقم لجرةئاعب راو لجر فلا نيس محو ةعب رامثدجوف

 نيزرابملادعاصفة: هدم قير ع نإ امهنمنأكن ءةصاخروكذلان نولبز ينب ىدحا

 ناك ن 82 ةيادخ روكذلا مالسأا هيلع فسوب ىنإ بس > هناو نومي >ْنإ ؛بايلا

 8 نا امل أسير بنا 5 نيعبسو نينثا مثدجوف ةصاخ برعلل لي زارابملا الضام نيزبشعا را ميم
 عطرا اف لعب مل ناو َهْلَج

 ىتح ملعب النا هرضيالو هيلع هللا

 امارح معقاو ناو ل اسيف هب ىلتإي

 يف اولاقو«رفك دقف ههرحت عي |
 لافطانا ةيباعثلا لوقب لافطالا

 فلا نوعبرا فسوي نب مارفا دلو نم م مهتم لجر ةئاعبسو لجر فلا

 نب يسم داوأنوفو داو تتع مىزرس عمشلا م مدقمو لجر ةئامسمو لجر

 روضهدذنب ليئيلمج مهمدقم لجر اتئامو لجر فلانوثالثو نانثافيسوي

 ةنلسا نيرتشخ نب ١ مهنم ناك ن :م ةصاخ روكردلا نييايلب ينب بح هناو

 : . ةئاعب راو لجرفلا نيثالثوةسم اوناكف ةصاخ بروأل ني :نيرايلل | دامت
 لافطاو كرونموم نينمكوملا

 ةيردقلااوقفاوو نورفاكن يرفاكلا

 ضوفىلاعت هللانا اولاقو ردقلا يف

 لاعا يف هلل سيلف دابعلا ىلا |

 ةماع مهنم تئربف ةئيشم دابعلا

 نم ةصاخ روك ذلا ناد يب بسد هناو ينوعدج نب نديبأ مهمدقم لجر كي ييييرريرور7ر71ررللبببو اة اكلك” <لاات*5ة50ةةكتت#ننت>700 تا

 نيتسوننثا اوناكف ةصاخ برعللن زرابملا نما دعاصفن ,رشع نإ امهنمناك

 | دلو ند ملكو ادهش 0 رزعيجا مهمدا لجر ةئاعبسو لجر فلا

 | نبا مهنم ناك نم ةصاخ .روكذلا ريشا ينب بسح هناو ناذ نب ميشوح

 ممدقم لجد ةئاعبراو لجر فلا نيسمو ةهيس مٌمدجوف ةضاخ برو

 فلانيعبراو دحاو مثدجوف ةداخ برهلل نيزرابملا نه ا دعاصف نيرمشع

 يللاتفن يب بس هناو 5 زلال ليئيشخ ممدقم لجر ةئامسمحو لجر

 برعلل نيزرابملا ١دعاصف نيرشع نبا ةصاخ روكذلا نم مهنه ناك نم
 عريخا مهمدقم لجر ةئاعبراو لجر فلا نيسمحو ةثالث مثدجوف ةصاخ

 مهجورخ نم دحاو رهشو دحاو ماع دعب ناك باسحلا اذه ناو نايع ن را

 ا *ندرالاو نيطسلف موخد دعب اهناو ةنوكاتلا ءادملا ةئسق اشاح رصم نم
 لالخ بارشن < ناك اذا ركسلا |

 شحافلا بذكلا ااه ةماعلاوب ةصاخلا ص زيت يذ لكل مأتياف
 هيف لاق اب هبحاص ذخاكي الف | 00

 زك ركسلاةبنوعلا تلاقو لمغ | ةرورض كلذ لك بجوملا طرفملا لهجلاو عنتملا لاحلاو هب ءافخال يذلا
 بحس | نا ةتبلأ نك ال اهناو مهبرخح قساف فيرحت نم ةلدبم ةفرع بتكان رف 2 ملافو لعدو 0 لا يل نع ايس

 1 (منل

 ةيسييبلا ضعب لاقو*ةيسييبلا
 5 ل امارح لجراا فاو نا

 مامالا ىلا هرما مفري تح هرفكب
 هيف سبل ام لكو هدي و ييلاولاو

 نا مهضعب لاقو *روفغم وهف دح

| 



 ىت> ءريسفتب هفرعي ال نار ضي الو

 الام دنع فقي نا هيلعو هب ىلتب

 يربو * لع الا'يشب ينأيالو رع
 مطوقل ةيفقاولا نع سييبوبا

 ال وهو مارحلا عقاو نميث فقن

 لاق مارح ما عقاو لالحا معي

 *كلذ معي نا هقح نم ناك

 نم قح لك ملي ناوه نامالاو
 باقلاب ملءلا وهناجالا ناو لطاب
 هنغ ييحيو# لمعلاو لوقلا 598

 هلو رارفالا وه نابالا لاق هنا

 نود نءرمالا .دحا وه سلو

 نا ىلع .ةيسيببلا ةماعو+رخالا
 ناميا .هلك لمملاو رارفالاو معلا

 مرحي ام نا ىلا مهنم موق بهذو
 دجا ال لق )ىلاعت هلوق يفام يوس

 معاط ىلع :ًامرحم "يلا ىجوا :اهف

 9-5 كلذ: يوش, امو ( همفظي

 لاقي موق ةيسييبلا نمو* لالح

 لوقن ةقرف* ناتقرف مثو ةينوملا مل
 ىلا ةرمجلا .رادبا ىلا عجر نم

 لن لوقل ةقرفو*هنم انئرب دوعقلا

 ناكرتما | ىلإ اومحإز مهنال مالوت

 ىلع انتحا ناتقرفلاو مث 1 لال

 يا تذكرك 0 نا

0 

 ا دعاصفرهش نبا نمرك ذ لكن منو راهو ىبوم ب سح نيذلانيباواللا عيمجل
 ليئارسادلوروكذ روكي ب سح>ا ىبسوم ىلا يحواديسلا ناو+اقلا نورمشعونانثا

 ليارم.ا دلو ميمج روكين عنو واللا يل ذخأتو ١ دعاصفرهشنب نمروكذملا

 نيرشعو نيثثامثدجوفا دءاصفنبانمروك ملا ليئارسا ينبدلوروكب ىسومدعذ

 روك د روكب نع يوالينبذخ ىسواديسلالاقف نيعبسو ةثالثونيتئامو افلا
 نيدئازاا نيعبسلاو ةثالنلاونيتئاملا نعو يل يوال ونب نوكيل ليئارنما دلو

 دفق لكيم لا نزوب لاقثا ةسف+ دحاو لك نع 0 يوال ينب ددع نع

 اهاطغعاو ,القث نيتسو.ةسجو ةئائالثو افلا تغلبف نيدئازلا مارد ىبوم

 نيرازاعلا نا عشوي رس يف ركذ مت «ديبسلا.هيلع ديع ام لع هدلوو نورام

 نايف هلكو ةسدقملا لضرالا تمحتف ذا نون ن نب شو ىلا ىلا هسفنب نوراه

 ١١ ثالث ةصاخنو راه يبل قو هناو لعفف ىكسال نئادم يوال يب يصعب

 ريلنس مقو هناو نوعمتو نيمايني و اذوهع ينب نئادم ن هةنيدم ةرشع

 يسنم طبس فصنو مارفا يبو ناد يب نئادمرشع يوال نب تاهاف

 ةرشع ثالث يوال نب توشرج ينبل عقو هناو طابسالا رئاس عم نيذلا

 يرشب يذلا يسنم طبس فصنو ييلاتفنو ريشاو راخاسإ نادم نم ةنيدم

 نولباز ينب نئادمنم ةنيدم ةرشعتنث يوال نب يرارمينبل مقو هناو ندرالا

 نوعب راوزاةيوال ينبا كلذف ندرالا يقرشب بوقعي نب داجو نيب ًأورهب و

 ةصاخ لاجرلا بوقعي نب داج نب اضياىصحا هناعبارلارفساا يف ركذو ةئيدم

 نيعب راوةس + مثدجوف برأ ني زرابملا | دعاصف ةنسنيرشعنب !مهنم ناك نم

 يب ىهصحا هناو* ليث وعر نيفاسايلا مهم دقم .ةليخو نيس+و(١)لجرفلا

 ةصاخ ب رحل نيزرابملا د عاتسؤ ةنسنيربشء نب |مهتمناكن مةصضاخروك ذلاا ذوي

 هلك دذملا اذهنإ دعب و لبق ركد دقو لجرةئاّنسو افلا نيعبسو ةعبرامثدجوف

 بادانيمجنب ؛نوشحن مهعدقم طقف اذوهينب نبنوشح مهمدقم طقف اذويينب:حرازو ص رافو ةليشدلو نم افا ةليشدلو نم مم امنا

 هحعتم ها لجر ةئاتس ةدايز انيدباب ينلا ةاروتلا ف )١(

 لاق اندروا امكروكذلا ند ادعاصفرهشنبايوال ىنب نمن نمر ةنادعب و

 ظ
 لا
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 يف يعمثو ينبا نوشرج انباو يرارعو تابقو نوشرج مهلئابق يف يوال
 ىلع يرارم انباو لدي زءو نوربحور اهصيو مارمع تابقونب و |غلئابق

 هتمع دباكوي نارمع جوزتف مهلئابق يف يوال يب باسنا ءذه يشومو

 مروق ونبو يرك ذو مانو حروق راهصي اونبو نوراهو ىموم هل تدلوف
 ٍجوزتف يرتسو نافاصلاو ليئاشيم ليئيزعوتب و فاسايباو ةناقلاوريسا

 وهباو بادانهل تدلوف نوشحم تخا بادانيمت تنب عباشيلا ىلا نوراه
 تدلوذ ليئيطوف يب تانب يف نوراه نب رازاعلا وما

 هل لاقو انيسزاغم يف ىدوم ديسلا مكف عبارلا رفسلا ردص يف لاقو ساخي

 مسح ادعاصفرهش ن لك ا مهئابا ت تود يف يوال يب دع

 ع مهئاهسا لع يوال دلو دجوف ديلا هيلا دهع 5 ىسو#

 راهصيو مارمع تابهق دلوو يىمشو ينبل نوشرج دلوو يرارمو تابقو
 نبا نوشرج ينب روك ذ ةماع دع هناو يشو»و يت يرار٠ دلوو لي زعو

 برغلايف ةبقلا ةقاسسيفاوناكة ئام سو فال 'ةتس( ١)اوناكف !ًدعاَضف روش

 7 ف | بسح 5 5 كاذ دعبو ليال تري فاسايلا يديا تح

 طهر هنم جرخ تاهق ةبسأ هذه لاق مت 7 نيثالثو لجر ةياّمسو

 ديف ربا نازك منم ناك نم بسك ل ديزدو نوربحو راهصي ؤمارمت
 ليكي عن: نافاصيل مهمدقم رك ةثاتسو ل جرفال ١ ةناث مثدجوف ادعاصف

 |هدالواو نوراهو سوم اشاح ةبقلا بونج يف اونوكي نا مثرماو روك ذملا
 نيثالث نبا مهله ناك نم بسح هناو قرشلا يف ةبقلا ماما نونوكي مهناف

 نيسمحو لجرةئاعبسو لجر يفلا مثدجوف طقف ةنس نيدمح نبا ىلا ةنس

 مان داك او يضر نين لكون لص ظرازلكيناوشم اناا رظطفل
 لبكي روص ري يجو كي نبا

 اولوككي نا مثرماو لياحيبأ نبا

 لجر يتئافو لبلز تالا ةثالث نازي بالا ادعادف ةنسن الث

 نبا عيرشباناكنغتيضيحن ناو ةبقلآ اب

 هجوم ةااةئامدمخو قال! ةعبسا نبدي يلا ةاروتلا يف )١(

 » 7” #” د4 لوا للملا لصف
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 سس سس ساب” _ _ حم يجي يبي

 سس دعاقلا لعن دهاجماهللا لف ول |

 تينا لاقو ( ًايظع 24

 سو ةيلع هللا ىلص يب :| باوصا

 ممريغيف اماو نب رويقم اوناك نيح

 هلوقل رفك ةدعقلا» ناكمالا مم
 هللا أوذكي نيذلا كءقو 7

 ينابانصا (ةيسيببلا) (هلواشرو

 دعا وهو رباج نب ميم ا عسب

 ناك دقو ةعيبض نب دعم ين

 برهف يلوا ميا هيلطنجاجحلا || '
 نب نامع اهب هباطف ةنيدملا ىلا

 هسبحو هب رفظف ينزأأ نابج
 باتك درونا ىلاهرماسإ ناكو
 هيلجرو هيدي مطقي ناب دياولا

 وبار فكو كلذ هب لعفف هلعتي مث

 اهفالئخا يف نوعهو ميهاربأ سيب

 رفنكا كلذكو 'ةمالا مي يف
 معدو ةيفقاولا دحا م ال هنا

 ةفرعمو ىلاعت هللا ةف رعب رقي ىت>

 ىللص يبنلادب ءاج ام ةفرع.و ةاكسر

 هللا ءايلوالةيالولاو لسو هيلع هلل

 نق هللا ءادعام نم ةغازقلاو ىلاعت

 هللا مرح امعرشلا هب درو ام ةلمح

 الا هعسي الف ديعولا هب ءاحو

 زارتحالاو هراسفلو هئبعل ه2ةرعم

 هعمابهفرعينا يغبأي أم هئمو هنع



 نا اوأر ناف مهنبي امف اوفصانتي
 مهلمحي مامأب الا متيال كلذ

 دعب اوقرتفا مث زاج هوماقاف هيلع
 'يرب وةيكيدفوةي وطع ىلا ةدجن
 دعب هبحاص نع اهنم دحاو لك
 ينال رادلا تراصو ةدجن لتق

 لهاو دج ىلوت نم الا كيدف
 نامركو فكاسارخو ناتسحب
 بهذم ىلع جراوخلا نم ناتسهقو
 سماع نب ةدجن ناك ى قو ةيطع

 دك امتِجا دق قرزالا نب عفانو .

 مت رييزلا نبا ىلع جراوخلا عم

 ةدجنو مفان فلتخاف هنع اقرفت

 ىلا ةدجنو ةرمصبلا ىلا عفان راصف

 نا اهفالتخا ببس ناكو ةمايلا

 دوءقلاو لحن ال ةيقثلا لاق امفان

 لوقب. جتجاو رفك لاتقلا نع
 نوشخي جبن » قي رف اذا ىلاعت هللا
 ىلاعت_هلوقي و هللا ةيشنكب سانلا

 نوفاخي الو هللا ليس يف نولتاقي
 لاقو ةدحن هفلاخو مثال ةمول
 ىلاعت هلوقب مثحاو زي 5 > ةيقتلا

 هلوقب و ةاَقن منو 5 نا اللا

 0 لاقو ىلاعت
 دوعقلا لاقو هناها تكي نوعرف

 لضفا هنكما اذا:داهجلاو زئاج

 هت تت تتسلل يي يي س2 7؟ب؟(©؟”؟+”> >> 1555_7_77 يبي 222 »ع
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 ندرالا برغب يذلا يسامىنب فصن نئادم ددع الو داع 8 نئادم ددع

 هل ام ىلع عفت أندم 01 ىتلا طابسالا هذهو مارفا يب نئادم,الو

 ةئاموحن باسحلا اذه ىلع مل 1 ني أرسا ينب عيمج نم عبرلا يف مهتارون

 هندي 5 ةئامتدر ىو يملا ماتف انركذ يذلا ددعلا ىلا تمض اذا ةئيدم

 اهتاق لع اهئحاسم انركذ دق ىتلا ةعقبلا نوكت نا ةرهشلا هذهل اوبجعاف

 نيذلا 5 يب طيس فصأ نا د دقو ندملا هذه اهيف نوكت اهتهافنو

 ,رشعو ةعم اوناك ةزدل» نوتس هيا حول ندرالا يثرشب اوعقو

 5 لعلاو ةنس ني رشع نم لفأ نب مف وبا ١ مهلك نين اقم لجر فلا

 بتك يذلا نمايح لقا تيأأد |. اهلشم يف الميم رمشع ىتثا هلعل مويلا ىلا
 لذا 1 ندبةلاب دوم موهوجو اهب مخعتو ةلوذرلا بتكلا كلت م
 بذكلا ةرهش يف هنمعنشا وهرخ !لصف لصفلا اذهب لصتيو 26 لصف 6

 يناثلا رفساا ردص يف ركذ لاعتفالا ةعاشبو ديلوتلا روهظو لاحلا ةعنشو
 ىلاعت هللا نا مالا هيلع ىسوم مهرمهم نع ليئارسا ينب جورخ ركذ ذا

 رهشو ةدحاو ةنسب رمعم نه * محو رخ دعب ليث ارساينب دبع نأ. ىسوم رما

 كونح ملئ|بق يي نإ توببلا :ناكرمإف ءال ده لاف مهلئابق ميج دف طقدعاو

 نيباور لئابق هذه ا همم صو محو يركو نورصحو 8

 مددعن أوروئيدشنب روصلا ناك مهمدقم نا عبارلا رفسلا لوا يفرك ذو*

 ةنس نيرشعنم لقادل نم دعي مل )١( لجر فلا نيعب راو ةتس ناك

 نوعمت ونباو لاقف يناثلا رفسلا ردص يف ركذو برملا قيطي ال نهالو
 نومعُلئابقءذه ةيناعنكلا نب 59 رحوصو نيك أي ودهو أو نيمأي ب ومع

 ناوععادشي روص نبليئيوللش ناك ممدقم نا عبا رلا رغساا لوايف

 نيرشع نم لقا هل نم مهيف دعي (؟)لجر فلان يسمو ةعسأ ناك مثددع
 ينب ةيعه هذه يناثلا رفسلا ردص يف لاقو*برحلا قيطي ال نم الو ةنس

 و

 هحئىصم ذأ لجر ةئامخ ةدايز انيدياب ىتلا ةاروتلا يف )١(

 هحيىصخ هأ ةئام ثالث ةدايز انئدباب ىثلا ةاروتلا يف (؟)

 ىوال



 ل طك

 فنرا منتملا لاحلا اذهو حوضفملا بذكلا اذهل اوببعاف منغو رقب باوتحا

 | مسقل ةروكذملا ةفاسملا نوكت

 ًاثنلا نبا يملا نود نه ياف املا هبا عاتق ليز هنهازلا دانا
 اهترثو ابعرز نمشي ةراوكذملا ضرالا ند ةيعس زدنا مدعزبا لكلاو

 نوكت نا قع ةروكذملا ةحاشملا يف نوكي نا ةتبلا كمين ال هنااةوملءاو

 هيو تنال هكذا افينطت رامات ورق كشنات
 جرمال الصتم انارمع ر وك ذملا لمعلا عيمج نوكي نا ىلع اذه ةيرق اتئامو

 ةطسن ديل كا رج را رؤيدلاو يقيد ندر وزا [ًةلحر

 لاجرلا نم ةيرق لكل قي اذه يلعف نوكي نا لاح اذهو كاذك ملم

 مهب نيرشعلا نودوه نم ىوس كلذوح وا لجر ةئام نيروكذ ذللا

 بذك اذهو شاعملا اهيف اوكرذي نا اذه لع ةتبلا ليساالو ءاسنلا ىوسو

 نم ىوس لتاةم ةئام سمحو لتاقم فلا فلا اوغلب ذا امس ال هب ءافخال

 لوق يف مضاولا قحلا نم درابلا بذكلا اذه نيا ءاسنلا ىوسو لئاقي ال
 ةمارشل ءال ره نا 1ليئارسا ينب عبت ذا لاق هنا نوعرف نع يك اح ىلاعتدهلل

 يو ىرخا ةبذكو الصا هاوس نكمي الو هريغ زوجي ال يذلا اذه(نوليلق
 يف ندملا نم هيف ناك روكذملا دابلا نا 5 باتك يف 0

 مهنم نيرشعلا ءانبا نوكي ددع ىلع اهضر

 سا 0-0000 ةكيذم نورتسعو نأ "رق هك ةنيدم

 ةرشع ناك ناذ ينب مهس يفو ةئيد.ه ةرشغ عسنأ يلاتفن ينإ موس يفو ةنيدم

 باتكلا يف لاق ةنيدم نوثالثو تو ناتنثاو ةنيدم انئام كلذف ةنيدم

 فصنل عقو هنا هيف ركذو لجو زعهللا الا اهيمصخي ال اهارقيوس روكذملا

 ةنصحلا مهئادم ناو المعو ناششاب ندرالا يقرشب فسوي نب يسلم ينب

 ةروكالملا 0 اذهنمم.تولاف هللا الا اهيصحي ال اهارق ىوس ةئيدم نوتس

 ال /نيلاذزنر اوبن ب اوالع زك لو ندم عبرا ريغ ةنيدم ةئام ثالث

 اوكرتف ةنوتاارهظافه 7 1 10 10101010 ز ز2ز ز 2 2+

 اوكرتف ةبوتأ ار هظاف هوب || ءالاوه ناكر يناوملا يعزل لصإ ناك هنال مالسلاه يلع ف سوي نب ينم يب
 كمّذنو هَل لضرعتلاو هيلع ةعفللا |[

 اولاقو ةباتتسالا هذه ىلع ةفئاط

 تسلا ناانل نك امو ان اظخأ

 قس نأ هل ناك امو مامالا

 كلذ 2 انااا كالا
 اسف 0

 ول نبال كفو
 ةيطعو كيدف وبا هقرافو هتبوت

 هلتقف كيدف وبا هيلع بثوو

 ةيطع نم كيدف وبا يرب ١

 ذفناو كيدف يبا نم ةيطعو

 نب رمح“ ناورم نب كلملا دبع
 نا تاع نست اذ

 قحلو هلتقف مايا هب راخ كيدف

 لاقي و ناتسح ضرأب ةيطع

 ةناعصا نمو هب وطعلا هباضال

 معز 'درجم نبا و

 تارهنلا ليق امئاو ةدرامعلا

 تالاهجلاب او رذعم مال هي رذاعأا

 و يا
 ةزئاج ةيقتلا نا تادجنلا نع

 ناك ناو هلك لملاو لوقلا ِف
 تممحاو لاق سفنلا لتق يف

 سانلل ةجاج ال هنا لع تادهنلا

 نا مهلع امناو طق 5 ماما ا
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 ةفرعمامهدحانا ما نيدلا اوناقو

 مهيلع هلسر ةفرعمو ىلاعت هللا

 نيإسملا هامد ميرحنو مالسلا

 اج ا رارقالاو مهيقفاوم نونعي
 لعب جاواذهف ةلمج هللا دنع نم

 هيف رذعي ال هب لبجلاو عيمجا

 سانلاف. كلذ يوس انف يناثلاو

 ترغص الو ضقني مل قاب روكذما دلبلا ( هنع هللا ىغر دم وبا لاق )

 لابج نم قرطو جرو نالقسعو ةزغ بونجلا يف ثرارقاب هدحو هضرا

 نم اهقوف اه ةيرق طق وكل مل مهنا يف مهني فالخ الو وسيع دلب ةارشلا
 ينل ةرم نييراح اهرخ ا يلا مهتلود لوا نم اولازي ملمهئاو دالبلا هذه

 يف هدحو ياشلا رجلا برقلا يف دلبلا كلذ دحو مهيلع ارارمو ليئارسا

 طق اوككي مل مهنا يف نوفلتخي ال ينلا قشمد لاعاو اديصو روص لامشلا

 محل نييراحم اهرخ ١ ىلا مهتلود لوا نم اولازي مل مهناودتو بربضم اهنم

 مهنوموسي و ليئارسا ينب نوكلع كلذ رثك ١ يفو مه ةرمو 5

 روك ذملا دلبلا دحو طقف مهكلم نع ليئارسا اونب جرخي ةرمو باذعلا ءوس

 تاولفلا يمث يتلا برعلا ءارعص نم ةعطقو نومعو باوم دالب قرشلا ف

 ينب وىسول لاق ىلاعت هللا نا مهتاروت صن نايف مهني فالخ الو* لامزلاو

 م يناف نوم ينب الو باوم يني الو وسيع ينب اوبراحت ال انه ىلا ليئارسا

 ينبو وسيع نيب تثرو دق ينال اهقوف ام مدق ةءاطو مدالب نم ؟روا

 اولازب ممهناو اهب مهتدعو يتلا كلت ليئارسا ينب ترو اكدالبلا هذه طول

 ونبو نوم ونب مهكلع ةرف مهنوبراحي اهرخا ىلا مهتلود لوا نه ||
 ةروكذملا ليئارسا ينب دالب لوطو طقف مهقر نع نوجرخي ةرمو باوم ظ هيقفاوم نم دودحلا باخ

 نمإ اليم نيسخو ةعب را ىلع يو قينا ةبقع نم ةققحلا ءافلخلا ةحاسب 6 6 ا

 اليم رشع يئاروللا ىلا عارفا لبج يو لايم ةياث ةيربط ىلا ىشمو || "خدي مث دانا ديغ ينف مههذع
 لمع ًادبمو ندرالا لمع عطقني اههدنع نيلع ىلا دليم شع يثا نويلل ىو ا 0
 ريثع .ةينامث نالقسع ىلا الي نيعبراوحن ةلمرلا ىلا دحاو ليم نيل. || © 700 دا .ةرظن رظن نم

 نوعبسو ةثالث كلذف ليئارسا ينب لمع رخا ناك وه ةإمرلا عضومو اليم

 باوم لمت لواو ةارشلا لبج لمع لوا ىلا يءاشلا رميلا نم ةضرعو "اليم

 هيفروغلا مل ندرالا يفرش ريغض لمعو ضيا كلذ وحن ناع لمع لواو

 ناكو ديزي الو اليم نيثالث دا نيثالث نم لقا نوكت ناسي ةنيدم

 فصن وداجينب و نيباور نبل عقو مهمعزب ندرالا يقرشب يذلا لمعلا اذه

 موهت نا يلا هيف نوروذعم

 مارحلاو لالخلا يف ةجحلا مهيلع

 ىلع باذعاا فا> نمو اولاق

 لبق ماكحالا يف 'ىطخلا دبتمملا
 لحتساو رفاكو ف هيلع ةجحلا مايق
 دهعلا لها ءامذ سماع نب ةدجن

 ةيقتلا راد ف مهلاوماو همذلاو

 لاق اههرح نمم ةءاربلاب مبحو

 همشسل

 كرشم وهف اهيلع رضاو ةريغص

 رصف ريغ قرسو .برشو انز نمو

 ىلع ظلغو كرشم ريغوبف هيلع

 اديدش أظيلغت رجا دح يف سانا

 ناورم .نب كلملادبع بتاك الو
 هباعصا هيلع متذ اضرلا هاطعاو
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 ىذدي مفر مزانجا ىتح يني كظفح ا ورح ف كالخ د أس هل لاق ىلاعت
 هينشت نيلصفلا ن ,ذه ينف يهجو ىرت ناردقن ال كنال يئارو رصتو

 بو فالخير نق تابثا نم ادج حيبق عيلش

 ةرما عجاض : نم هل لاق ىلاعت يرابلا نا: ثلاثلا رذسلا ينو ا لصف

 دالواريغنم ناتومو اًههبونذ اعيمنالمخيفهتنب ةروعنفشك و اهلاخ وا همع

 مهتاروت نما مهي اء جرخن الانا انركذ انك هنع هللا يضر دمعوبا لاق )

 نك داز المدي هللا باصا دق لوقي نا لئاقلل ذا هانعم مهني ال الك

 نا لاخلا نمو ةمزلم ةفلكم ةعيرش !همال اندعو هيف فلل ناككا اذه

 هب ارالا ذبح نواب لو وكما لاجل سان ذا لف
 رم نيجراخلا ليئارسا ينب ددع نارك عبارلا رفسلا يفو 6 لصف 9

 اوناك ادعاضف ةنن نيرشع نبا ناك نم ةصاخ لاتقلا لع ني رداقلا رصم
 لتاقم نيسّو لتاقم ةثامدمحو لتاقم فالا ةثالثو لتاقم فلا ةئاتاس

 قيطيال نم الو نيرشع نم لقا هل ناك نم ددعلا اذه يف لخدي ال هناو

 فلاةئامتس ةسدقملاضرالا اولخد ذا مددع ناو ةلمج ءاسنلا:الو لاتقلا

 لقا هل نم مهيف دعي ل الجر نوثالثو لجر ةئاه عبسو لجر فلاو لجر
 ءاسنلا ىلعو ةمونغملا ضرالا تمسق ءالذوه ىلع ناو ةنم نيرشع نم

 مالسلا هيلع دواد نا ميهبتك يفو * أضيا ني رشعلا نود ناكن م لعو

 لئاقم فلا ةيامسمح ةصاخ اذوه ينب دجوف ليئارسا ينب همايا يف ىصحا

 |عصحي لف نيماذب يبو ىوال ينب شاخ ةيقابلا طابسالا مستلا دجوو
 لعردقي ال نه ىوسو هاسنلا يوسافلا نيثالث ريغ لتاقم فلا فلا

 نريطساف يف اوناك اما ”الؤه لكو روذعم وا خيش وا يبص نم لاتقلا

 دز م ناك (مكهتلاحي روكذملا دلبلاو طقف روغلا لمع ضعبو ندرالاو

 دواد نب ناملس نب ماعبر نبا انبانا أضيا, 2 صقن الو عاستالاب

 أنبا ناو لجر فلا ةثام سمح ليئارسا ىنب نم طابسالا ةرششعلا نم ىلتتق

 . لئاقم فلا نيسؤخو نينثالتق

 هللاةِنادخوب فزاعوبف لاو عتتماف

 باكا (ةي رذاعلا تادجنلا) ىلاعت

 مصاع ليقو ىنحلا صاع ني 0

 ةماجلا نمجرخ هنا هناشنم ناكو

 ةقراز الاب قوحلا ديري هركسع عم

 نب ةيطعو كيدفوبا هلبقتساف
 نيذل ١ ةفئاطاا يف ىننلا دوسالا

 هو نلف قرذالا نب مفا اوفلاخ

 فالشلا“”نم مفان هثدحا امي

 رئاسو هع ةدعقلا نيثكش

 ةدجن اوعيابو عدبلاو ثادحالا

 اوفلتخا مث نينمأوملا ريما هوعمو

 مهنم موق هرفكاف ةدجن ىلع
 ثعب هنا اهنم هيلعاهوم# رومال

 فيطقلا لها ىلا شيج عم هنبا

 0 اهوشو ماسأ اوبسو اولتَمف

 نوف تراص نا اولاقو 0

 انددر الاو كاذف انصصح يف

 ةىسقلا لبق نهومحجأو لضفلا
 ةئسقلا لبق ةميدغلا نم اولكاو

 هوربخاو ةدجن ىلا اوعجر الف

 متلعف ام معسإ رف لاق كلذب

 انمسي ال كلذ نا لعن ملاولاق
 هباعصا فلتخاو م.ملاهجب مثرذعف

 رذعو هقفاو نم مهن كلذ دع

 يداهتجالا مكلا يف ةلاهجلاب



 ةءاربلا زهظا ام لواوهو ةدغقلا

 ناك ناو .لاتقلا لع ةدعقلا نم

 مل نم رفكو هئنيد ىلع اًقفاوم

 لثق هتحابا ةثلاثلاو هيلا رجابم

 ةعبارلاو ناوسنلاو نيفلاخملا لافطا

 سيلذا ينازلا نع مجرلا هطاقسا
 دح هطاقساو ب ن ارقلا يف

 نم نينصحلا فذق نمت فذقلا

 فذاق ىلع دحلا بوجو عم لاجرلا

 ةفئاذا (ةاتشلأ , + نه تانصحملا

 ف ناك ارشملا لافطا ناب هكح

 ةيقتلانا ةسداسلا مهئابا عمرانلا

 ةعباسلا لمهالو لوق يف ةزئاجريغ

 هنا عيان ىلاعت هللا ثعبي نامزيوجت
 لق ارفاك ناكوا هتوبن دعب ريكك

 تناك اذارئاغضلاو رئابكلاوةنعبلا

 نمةمالاٍيفو رفك يثوهدنع ةباثمب

 ءايننالا لع رئاغضلاو رئابكلا زوج
 ةنماثلا رفك يهف مالسلا مهيلع

 نم .:نا ىلع ةقرازالا_ تعمجا

 رثك نئاكلا نشرك بكي
 مالسالا نع هب جارخ هل

 عم رانلا يف اداذم نوكيو ةلمج

 رغكأب كو وكباو اذ امكتبلا,رئانم

 الا نكتراام 'اولاقو هللا ةنمل سلبا
 2 مدال دوج ١ / ماي

» "4 

 ىلا اهنعاوجرخمث ةدمالا اهوكلم ام رهاظ بذك اذهو اهنوكليو اهيف هلوق

 هدعو فلخت الو بذكي ال ىلاعت هللاو دبالا
 اذه نمدعصاو بهذا ىسومل لاق ىلاغت هللا نا ركذ اذه دعب و6 لصف 9“
 : تدعو يتلا نضضرالا ىلا رصم نم تجرخا يتلا كتماو تنا عضوملا

 اكلم كيد نيب ثعباو مهلسن امثروال بوقعي و قاحماو ميهاربا ايغتتم

 نييسوبرلاو نيبوحلاو نيبزرفلاو نييثحلاو نيبرومالاو نييناعنكلا جارخال
 ان ةماوكنال ؟مملزنا تسل ” السعو أنبل ضيقت ضرايفلخدت

 ذأ مو تبحع ديدشلا ديعولا اذه ةمافلا تعم“ الف قيرطلاب كلت

 مكباقز تسق دق ةما متنا ليئارسأ ينبل لق ىسومل ديسلا لاقف اهتنيز

 كلذ هد رعال مكتيز اومضف مكلعاو ةرم مكيلع لزن أس

 انأف ابضار ىنع يديس ت 27 [لامغدةم (لاقاةيسوم ناب لاق ولعت
 جرخ أس ئسومل لاق ىلاعت هللا نا كلذ دعبو انعم نهذت نا كيلا يغرا

 اما: ققحم .هيبشتو ناتبذك لصفلا اذه يف ميادوا ىطر نبع قلملاقم)

 ءاذعالا جارخال اكلم ىسوم يدي نيب ثديي هنا هلوق امدحاف#ناتبذكلا
 هنم صلخمال بذك اذهو مهعم لزن مث مهعم لزني سيلف يلاعت وه اماو
 لوقي ناو لعفي ال مث لعف اس لوقي نا نم هل شاحو اذه نع هللا ىلاعت

 لعفي ل مث مكلهأو ةرم 5كيلا لزن أس ينا هلوق ةبناثلاو *لعفي مث لمفأ ال

 هراصتقاوهسفنب لزني نانم هعانتماف ققحلا هيبشتلا امأو اذه نم هلل شاح

 غوسإ ال أم اذهو مهعم لوزنلا ىلا باجا مث مهترصنل اكلم ثعبب نا لع

 اذه ناكول هنال ىلاعت هلعفب لعف هنا نم ليزننلا ثيدح نف غوسي ام هيف

 لوزن هنا مص دقف لطب دق ذاف ملاعلا يف دجوي ام ىوقا كلملا لاسرا ناكل

 دب. الو ةلقن

 ا ةهجاوم يدوم ماكي ديسأا ناكولاقلوصنااهذه لالخ ينو 26 لصف 9“

 هللا ناو ماري نا ىلاعت هللا ىلا بغر ىسوغ ناو هقيدص ةرملا ملكي 5 مفب

 ىلاعت
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 22 اراض مهتيأر ذا كعنم ام نوراه اي لاق ىسوماانيلا عجرب

 انا تيشخ نايل ]بأ الو يدلي ذخأت ال أ تلال ما نقلل

 مولا تا ما عب اي) هلوقو (يلوق بقرت ملو ليث ارسا ينب: نيب تقرف لوقت

 رفاكلا لجتلا محلل معامل اتحقدصلا وه اذهف(ىنواتقي اوداكو ينوفعضتسا
 هنولتقي اوداكو هوضعمهناو هدهج هنع مماهنف نوراه اماو يرماسلا لاضلا

 *«نيكف .الا بذك نم ىلاعت هلوق قدص حالو نينبع يذل يصلا نيب دقو
 جيرلا يودناكامنا هناو هاوس زوجي ال ام سابعنبا نع مس دقف راوخلا اماو

 هنا ربخا ىلاعت هنال قملا وه اذهو هربد ىرم جرختو هلبق نم لخدت

 ةاجت ا فاكلو مالكلا نم ابرض ناكل ةسفن طبع اجر راخ ولو مهلكي ال

 قيفوتلا ىلاعت للاب و ًاللصا يبن ريغل ةلاحا الوةزجمم نوكت ال ذا لاح وهو هيف
 يسومل لاق لجو زع هللا نا ركذ لوصفلا هذه لالخ ينو 6 لصف 4
 أ بغر ىسوم ناو ةيظع ةمأ ىلع كمدقاو مهكلهاو مهيلع بضغا ينعد
 كلي ١ ممقلخ نييذلا كديبع قاحناو ليثارساو ميهاربا ركذت هل لاقو هلا

 هذه ع مهترواو * ءاهسلا موحي ارز ازد ؟تزذ رثك أ اس مهل تلقو

 نمهلازن ١: دارا ناك امهتي موديسلا ن نك اهنوكلم و اهب مهتدعو يلا ضرالا

 هتمأب ٠ هينا

 ا نإ زوجي *فيكو ان 00 7 هم

 هلل شاحو دعب ممل اه مورومأب مهل هدعو مدقت دق موق كالها لجوزع

 0 م اييناثو«بذكلا ديزيف هدعو فالخا ديزي نانم |

 عيسنلا مهنمرركلا نم راكلا نم بمجلاو كلذ نم هلل شاحو لجو
 هلاعف م رخأ لش أل لاا مش السا ةزكن الو اذه

 أفا نم ملاعلا ,يفام لك ةفص هذهو كاذك هنوك هملع يف قبس دق امم

 ةفص هذهو يغرم وم * ىشلاب مهي نم تافص نف ادبلا اماو ىلاعت

 اهئلاثو *فن أتسملا ىف هلعفي + يث هيلع ىنخي ال لزي مل نم ةفص ال نيقولخلا
 اس إب وبي بيننبسنبيببلل

 نم غرف نا يللا ةنسرشع عست

 مفان تامو جاجحلا مايا يف مثرما

 ةقرازالا عم نايل عئاقو لبق

 ةءاجتلا نب ىرطق هدعب اوعياب و
 عدبو) نينمأوملا ريما .هومسو
 رفك هنا اهادحا (ةينامث ةقرازالا

 هللا نا لاقو مالسلا هيلع ايلع

 رم سانلا نمو*هن أش يف ل زنا

 ايندلا ةايحلا كي هلوق كبممب

 وهو هبلق يف ام يلع هللا دهشيو
 نبهئادبعبوصو# ماصخلادلاوهو

 هللا فنرا لاقو هللا هنعل مس

 نم سانلا نمو هنا.ش يف هللا كلأل

 هللا تاضرم ءاغتبا هسفن يرش

 وهو ناصح نب نار.“ لاقو

 اهرعاشو اهدهازو ج راوخلا ىتفم

 هنعل محل“ نيدبي وصت يف ربك الا

 اهيداراام سينم نمةب رضاب * هللا

 « ناوضر شرعا يتذ نم غايلالا
 ف وا *هبسحافاموي هرك دال يفا

 هذه لعو * انازيم هللا دنع ةيربلا
 اوداخو ةقرازألا تست اةطدنلا

 ريبزلاو ةلطو نائع ريفكت هيلع

 يضر سابعنب هللادبعو ةشئاعو
 هيل نيلبسملا رئانو . هلع هللا

 رفنك هنا ةيلاثلاو رانلا يفمديلختو



 امو. اهر وك .لعو اهيلع اوبلغف
 نامركو نراف نادل نءاهدازو

 اولتقو ريبزلا ن
 مفان عم ناكو ىح 53 لم 7

 نب ةيطع جراوخلا ءارما نم
 نري هللادبعو ىننحلا دوسالا
 رمجو ريب زلاو نائغاوخارتنوخام

 نب يرطقو يربنعلا ريم نب
 لاله. نب ةديبعو ينزاملا ةأهلا
 لالهنب زرعم هوخاو يركشيلا
 اصو ييقلا ابنخ نب رخصو

 هبردبعو يدبعلا قارخم نبا

 هزي ريغصلاهبز دبعو ديكلا
 يري.“ نم سراف فلا نيث الث
 ذفناف مهكلس يف طرخنإو يأ

 لفون نب ثرحلا نبهللاديبع هيلا
 نيب اهبي هش بحاصب يقونلا

 وك نب سبنع
 جرخاف هباحصا اومرنهو جراوخلا
 نب هللادبع نب ناع اضيا مههلا
 مههلاج رخاف هومزهف ىجيملا مس
 شيج يف يباتعلا ردب نب ةثراح

 عاملا رمل ناجي دومر طوؤاكم
 جراولا نم مثدلب و مهسفنا ىلع

 يبا نب ىلاملا مهلا جرخاف
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 يل اولاق رشلا يف ةمالا هذه يأر فرعت كناف يديس بضغ' ال نوراه

 #0 سس يي كك1كك

 قمم

 اصخب ارم. :انتلرخلا يذلا سوم باطا ام لهجن ايثال انمدقلبباحلا انل: لمعا
 جرخو رانلا يفدتيقلاو يملا هب ليقيلف بهذ م هدنع نأك نم مط تاقف

 مثارع دق نوراه ناكو اورعت دق موقلا ىسوم ىأر الف لجصلا اذه هنم ممل

 ةارع مثادعا يدي نيب مثريصو هبلق ةلاهجي
 نا هيلع مطو هلبق ام ىلع افع لصفلا اذه ( هنع هللا ىضر دمحوبا لاق )

 نود نم هنودبعي الا هموقل لمه, نا دمحتي لسرم يبن وهو نوراه نوكي
 معاسيو ابذم لجعلل نيو ديسلا ديع اّدغ هيلع يدانإو لجوزع هلا
 ماما ءانفللو صقرلل مههاتسا فشكي و مهدرجي مثلجتلل ناب رقلا بي قن ىلع
 كرشم رفاكل سم يبن "بمتل اذه نا تفشكم اتنسا قححا نوكتنا الا لهتلا

 ْ نوراه ديعت» ناريغ نم ربظ لمعلا نيكي كأم هللا نود ن .نم:املا ةموقل لمع

 | السل وطاف تن نانالال نب نوفا لو نوما حاودشك "جرام الراو هزاج داع
 ناك امل اذهناكول ذا ىلاعت هللا نع دعبملا سيلدتلاو لاكشالاو سيلتلاو

 لذتلا فافختسا دعب ىرتا نوعلملا لجملا دباع نم قيدصتلاب ىلوا ىموم

 نم هلل شاح .افافختسا مالسلا مهيلغ ءايبنالاب .ةفارخلا هذه مهل لمع يذلا
 هيلكو هللا لوسر ىسوم دنع نم اذه ناب نمؤدنم قمح دعب نورت وا اذه

 بذكلاو .درابلا سوملا اذه نيا ةيفاعلا لع هللا دمحن قمح ىلا هللا نع
 لوسر دمحدب ءاج يذلا ةىصلاب لقعلا هل دبي يذلا قكلا رون نم يرتفملا

 ةصقلا هذه يف لوقي ذآ امح لجو وع هللا دا ا لما

 ادسج الع مهيلخ نم هدعب نم ىسوم موق ذختاو) هاوس نكميال ام اهسفن

 (تللال اوناكو هوذختا اليبس مهيدهمالو مهلك الهنا اوري ملا راوخ هل

 راوخ هل ا دسج الج مهل جرخاف يرماسلا يتلا كلذكقا لجوزع هلوقو
 الو لوف مهلا مجري ال نا نوري الفا يسذف ىسوم هلاو هلا اذه اولاقف

 هب متتتف امنا موق اي لبق نم نوزاه م. لاق دقلو اعفن الو اري محل كلي

 ىت> نيفك اعهيلع زبن نا اولاق سما اوعيطاو ينوعبتاف نمحرلا عبد ناو

 عج

 هلا
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 هدي برلا ديو ةيفاص ٠ لا دو الل 1 وتم يل وحاسم تحنو

 8 0 اري ول اولكر هللا ىلا ارت يذلا هلك اوجا ور راشتلا

 اري ليحلا نرقيف ةلك !رانكديسا عنج نع 3

 ليئارس
 5 1 اة ياسا عطر سل لأ
 الا)ىلاعت هلوقك الو( افص افص كلملاو كب راجو )ىلاعت هللا لوفك اذهسنلو
 هللا ىلص هللا لوسر لوقك الو( ةكئاللاو ماهنلا ن  للظ ين هللا مهتأب نا

 ءامس ىلا يقابلا ليللا ثلث يف ةليل لك ىلاعتو كرابت هللا لذني *لسو هيلع
 هللا اهلعفي لاعفا يهاما لي وات فلكي الب هرهاظ ىلع هلك اذهنال+ايندلا

 (مهديا قوف هللا دي) ىلاعت هلوق لثمالو .اللزتو 0 او 2 ىبسل لجوزع

 نكل ةحراجلا ىنعب سيل هاكف اذه لثم نم نارقل ايفا هرئاسو(كب رهجو قبب و)

 نعربخ كلذ لك نا اهتد.مع ناكل ريغ يىفاهانيب دقةغللا يف يف ةرهاظ هوجو ىلع

 نع انركذام ممتجي فيك مث الصا هاوسلا كلذ نم يشب مجري ال ىلاعتهلا

 اورتاوهتوص متععس ةبيبلل طسو نمل لكس ماخلارغسلا يفهلوق عم مارون
 دب الو ىرخالا اممم ةدحاو لك بذكت ناتيضق ناتاهو اصخش هل

 ىلا ليئارمسا اونب مقتجا ماقملا يسوم لاطأأ الف لاق كلذ دعب و 6 لصف

 ىسوه باصا اميردن ال انناف انمدقلي هلا انل لمعاو م اولاقو .توراه

 | نع بهذلا ظارقا اوعلقا نوراه مهل لاقف رسص» نم انجرخا يذلا لجرلا

 طارقالاب هوتاو هب مثرما ام اولعفف اهبيفوتلاو نانو كد دالوأو مكاسن ناذا

 قيئارسا يبل عفلاانم لان ةلمعابنم ملل لمتوارغرفا نوراه اهضبق إف

 للا تاي احيذم يب اا رصم نم 53 يذلا

 هل اودهاو انابرق هل اوبرق اا[ اوماق ف ديسلا ديع اًدغ امس حربو

 للم لابقا نكذ مث ذ مث * بعل اوماقو برشتو لكأت ةماعلا تدعقو اياده

 لاق .هناركذ كلذ دعب وينغتل تاعءامهجو لحملاب رسصب ركسعملا نمىفادتال هلاو

 هل لاقف ًايظع اًنذ نوبنذت متلعح ذا ةمالا هذه كب تلعف اذام نوراحل

 6 #“ | إ# لوا للملا لصف

 كلذ دعب اجن ةنيذا نب ةورعو

 مايا ىلا ىتي و ناورهنلا برح نم

 هبا نب داي ز يللا يتا مث ةيواعم

 علا: از هلاجف هل لرسم
 هلاسو اريخ امهيف لاقف رمجو ركب
 نامثع ىلاوتاتنك ل اقف نامعنع
 نينس ةتساتفالخ يف هلاوحا ىلع
 ثادحالل كلذ دمبهنمّتأربت مث 5

 رفكلاي هيلع دهشو اهثدحا ىت :
 مرك يلع نينموملا ريما ن ..عهلاسف

 تالا ءالوتالاقف ههجو هل

 دهشو كلذ دعب هنم ًارهتام مح

 ةيواعم نع هل ًاسفرفكلاب هيلع

 هّسفن نع هلاس مث احيبق ابس هبسف

 ةوعدل كرخ او ةنيزل كلوا لاف
 كبر صاع دعب امهنبب اهف تناو |

 اغدأ مث هقنع- برضب' دايز رماف
 هما ىل فص هل لاقو هالوم

 راما ما بنطا لاقف قدصاو

 هتنت١ ام لاف رصتخا لب لاقف

 هل ثشرف الو طق راب يف ماعطب

 هئلفاخم مده اطقالتلب طقارذ
 هداقتعاو هثبج كلذو هدابتجاو

 عفاث دشار يبا باعص| (ةقرازالا)

 طضاوجر خميني, اقرذألا أ
 زاوهالا ىلا ةرصبلا نم مفا



 مالسلا هيلع ايلع نيئموملا ريما

 حو هلل مكح كرت هنا اولاقو

 ظفلت نم لوا نا لبقو لاجزلا

 دي ز نب دعس ينب نم لجر اذهب
 جاجحلا هل لاقي ميت نب ةأنم نبا

 وهو كربلاب بقلي هللا ديبع نبا
 هتيلآ ىلع ةيواعم برمض يذلا
 لاقو نيكحلا ركذب معس امل

 هلل الا حال هللا نيد يف محلا

 اممعسف هب نارقلا مح ام كحت
 اوعسف ذفتاف هللاو نعط لاقف لجر
 ريما ععس الو* كلذب ةكحملا
 هذه مالسلا هيلع" ىلع 0

 روجاه.داري ل دع ةلك لاق ةلكلا

 ارم دبالو ةراما ال نولوقي امنا

 ةرجافوا ةربةرامانم دب الوةرامأ

 نم لس فيس لوا نا لاقيو

 ذا نب ةورع فيس جراوخلا

 املاقف ثعشالا لع لبقاهناكلذو
 ميكحلااذهامو هثعش ًايقينيلاهذه

 ىلاعت هللا طرش نم قث وا طرشا

 ىلوت ثعشالاو فيسلا ريش ُ

 تبشف ةلغلا زج هب برضف
 يار املف.ةينايلا_ترفنف ةلغبلا
 هباحاو وه ىشم فتحالا كاذ

 ليثارسا هلاىلا اورظنو مياشملا نم الحر نوعبسو ويبأو باداو نوراهو لعفف مفصلا هولا سف ثعشالا ىلا
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 ظ ديسلا همضعا يبا هلاوهدجعا ىملا اذهىصالخراصدقود..سا يحيدمو ِنَّوق

 وه يذلا ملا ديلا اولعأ ”سسمألا رفسلا فو رداقلا لجرلاك ل ئاق

 لوك أ رآ
 لجو زعهللا هيبشتل تاوسلا نم ةوس هذه ( هنع هلل ىضر دمج وبا لاق )

 سدلا مهضعب لاق دقاو ربجتال ةيصم هذه *ران هناب رخو رداقلا لجرأا

 را لاقدو مت 3 (ضرالاو تاوعلا رون هلل 0 لع هنأ

 *هارا 1 0 له* رذوبا هلأس ذا لسو هيلعمللا ىلصعللا

 ىنعم نا حالف*ىري ال رون نك يلا ولا نسب ؛ ل هنا رهاظ نيب اذهو

 يداحلا هنا نولملا يثرملا رونلا وه سيل هنأ تنث ذا ضرالاو تاوعسلا روث

 قاد فلو) ناو طقق_للإعت هللا ءاعسأ نم مسا رونلا ناو طقف |هلهال

 هس. ل وأو هلوق ىلا ةجاجز يف حابصملا حابصم اهيف ةاكشك هرون لث.)
 هبش هنأفركذ يذلا حابصملاب'هءايلوا هب يدهي يذلا هرون هبش هناف( ران

 ةيالايف روكذلا مالكلاب الصتم ىلاعت هلوق كلذ نايب و *قولخمب اقولخم
 هنا نم انيقي هانلق ام عمصف (ءاشي نم هرونل هالطذم رول لع رون) اسمن

 رون نال نوكي هيبشت مصا اذهو طقف نينمْومل دق هروت ينم يلاعت
 ليللا ةلظ ف 0 ةكلا َهلَظ * يف هاذه

 ضيبا ناكو لاف ءامسلا نم مهيلع لزانلا 3 ١ فصو مث 6 لصف 3“

 ناك عبارلا رفسلا يفلاق مث لمملا ديشلاك هقاَدكو ريكلا ةعير زب اهسش

 ريد معطك هل ناكر ةملطلا“ ىلا كولو ركل“ هير يش لا

 تيزلاب نوجا
 مطلاو نوالاو ةفصلا يف ضفانل اذه ( هنع هللا يمر دفع ولا لاك 3

 كش لإ“ قرخألا بّذكَت نيتفصلا قدحأو

 ينومت أر دقل ليئارساينبل لاق لجو زعهللا نا لاق كلذ دعبو 6 لصف 4
 مك دنس كاد لاقت عسل داق يعم اوذختل الف *امسلا نم لك



 *ي | ةؤيو»#

 وال روز ثاهاف : ليش انك لو مدي نيل نانو ةيحلن نا كالا
 قرب رتلارملا نب ويوم ناو هلكت نيتاالثو مينو ةئيس قل ره فر راو ركل

 هسفن عمر صم نم ليئارسا ينيب جرخ ذا ناك روكذملا يوال نب ثاهاف
 هنا نومحزي يذلا باتكلا يف هركذن اك صوصنم هلك اذه ةئس نيناث نبا

 دلو هنبا نارمع ناو لقا وأ, ريش نيارضم لد .تاهاف نآ كييف ةاروتلا

 كلذ لكنم تجي سبل هيبا توم دعب دلو نارمت نب ىسوم ناو هتوم دعب
 ةلمج نم ةيقابلا اماع نوناغلا نياف طقف اماع نوسمحو ماع ةئام ثالث الا

 فسوي ءاقب ةدلم كلذ ىلا فيضن اولاقزاف*ةنس نيثالثو ةنس ةئام عبرا

 ةلخد ذا ناك هنا ةاروتلا يف نيب دق انلق هتوخاو هيبا لوخد لبق رصمب

 اهنس نثالثو عست نبا هتوخاو هوبا الخد ذا ناك هناو ةنس ةرشع عبس نبا
 ىلا هام نان ني دعو نراقا فتوح عملا لمسنا نك اد

 نوعبسو نانثاو ةئامالث كش الب عيا نم موقي ةنس نيسمحو ةنس ةياهلث
 ال ةرهش هذه ةنس نوثالثو ةياعبرا نم ةيقابلا نوسمملاو يناعلا نيا ةنس |

 مدقتعي نا ةتبلا نكمي ال هنأب عطقي لطابو دحا ىلع ىنخي ال تذك ها علت ْ

 يف ىلاعت هللا بذكي نا نكمي ال هنال حيعص غامد نم *يش هسأر يف دحا

 ةقيقديف ًًنطخم الو | دماع لسو هيلع هللا ىلص هلوسر بذكي نا الو ةققد
 قس ةدملا هذه نم طقس نا دب الو فيكف كلذ ىلع ىلاعت هللا هرقيف
 حيت اومال.سلاهيلع ىسوم هل دلو ذا نارمع نسو نارمع هل دلو ذا ثاهاف

 بوقعي لخد ذم ليئارسا ينب ةدم نا ميلك نيعديعأ لعجرخي يذلا

 يتئام الا نكت مل مالسلا هيلع ىسوم عم اهنم اوجرخ نا ىلارص» هونبو
 يفنكي ملولو ماعرشع ةثالثو ماع يتئام يف ةبذكهذهفاماءرشع ةعبدو ماع

 هلوجيف رامح نم ةلدبمةعوضوم اهنا يفت فكل اهدحو ةبذكلاهذهالا مهتاروت

 دب الو مهب رخعم نوتسم وأ

 ةروسلاهذهب ليئارساونبوىسومدجم كلذدنعو لاق كلذدعبو 26 لصف 3«

 هبك ارو سّرفلا رما يف قرغاو فرشي و معي هناف ديسلا انب دج اولاقو

 لئاقو ميكاب يضرم يبسالو

 ملارما تعا امو نيقراملا تاع

 ناع 5 اوذعطو مي رارذ ىف

 هيلع اهود_-ع ىلا ثادحالل

 باعاو ىل.جلا باحصاو اونعطو

 مالسلا هيلع "ىلع مهلتاقف نيفص

 تافنا امثةديدش ةلتاقمناورهنلاب

 لتق امو ةرشع نم لقا الا مهنم

 ةرشع نم لقا الا نيلسلا نم
 نانثاو ناعيلامهنم نانثا مزهناف

 ناكل" ناثناو ناك للا

 لتيلاد>اووةري زجلا يللا نانثاو

 عد ترهظو نلاب نوروم

 مهنم عضاوملا هذه يف جراوخلا
 عيوب نم لواو مولا ىلاتيو
 هللادبع 3 راوخلا نم ةمامالاب

 ديز لزنم يف ىسارلا بهو نب

 نب نبا

 ديزي و ريرج نب هو رعو اوكلا
 مهعم ةعاججو ينراحلا مصاع نبا

 مهلبقتسي واجرحت مهيلع منتج ناكو

 اومنقي لف انرحت هروغ ىلا ىبوي و
 ةدجنو يارب فصوي ناكوذب الا

 يصر نمو يكل ص رف

 اورفكو اهرما توصو املوقب



 || اولش+ ام ىلع سانلا ريثاعو مجرب

 ناكروجلا بانتجاو لذعلا نم هل

 بصنبحي هيلع جرخ نمو اماما
 لدعوةريسلاريغ ناو هعم لاتقلا

 مثو هلتق وا هلزع بجو قحلا نع

 اوزوجو سايقلاب الوق سانلا دشا
 ناو الصا ماما ملاعلا يف نوكي النا

 ولا دبغنوكي نا زوجيفهيلا حيبتجا
 ةعدبلاو * ايشرقوا ايطبنوا ارح

 ميكحتلا يف ”لعاطخااولاقمهنةيناثلا

 الا مكح ال لاجزا ماذا

 ىلع ىلع اوبذك دقو ىلاصت هل

 |هدجا نيبجو نم مالساا هيلع

 لاجيلا مكس عكحتلا ذيس
 نيذلا ث منال اقدص كلذ سيلو
 كيفتزا ينانلاو* يكحتلا ىلع هولمج

 مث موقلا ناف زئاج لاجرلا ميكحت
 مثو ةلئسملا ءذه يف نوك احلا

 مالسلا هيلع لاق اذلو لاجر

 اوئطختو# لطاب يدي راقحةلك*
 اونماو ريفكتلا يلا ةثظختلا نع

 لتاق ايف مالسلا هيلع ايلع
 نيقراملاو نيطساقلاو نيفك انلا

 مهلاوما منتغاامو نيثكا انلا لتاقف

 لئاقو مثءاسنو مهي رارذئبس الو

 مهااوما نتغاامو نيطساقلا ةلتاقم

 الوا ركذ *ئاللا نيبعلابذكلا اذه اولمأت ( هنع هللاىضر دمسوبا لاق )

 روك ذملا يوال نب ثاهاف رمع ناو هماعا ينبو هماعا رثاس 3 يوالل هيا

 0 ه1 ةرث»ع

 ٌكيسكمكالهاسنوغزما لاق ةنا ىلاعت,هللا نع وبخاو ءابولابت ىتا ىسوم.نا

 عيمج ممحه كمانغاو كرقبو كلامجو كريمحو كليخو صوحتلا يف يذلا
 مئافنص قنص ناوبحلا غيمج رعب لخدي مل امو توببلا يف لخدا ام سانلا

 مث ةباد الو ليئارسأ ىنبل تتلو تنام نيبرصملا باود عيمج ىلا ربخا
 هزماو ىلاعت هللا نمنوعرف رذنا ىسومناو دربلا رما ركذ مثتاظافنلا رما ركذ

 قرعشت لف كلي صحتنا يفاهنم دربلاكردا امنا وتويبلايفهماعنا لاخذ اب

 لبالا نيب وأب عيمج كلها ءابولانا ركذ دقو رضم لهاو نوعرفل تيقبقباد يا
 باودنا لوقي نا نكمي سياو اجت اذه سلارقبلاو منغلاو قيال هلو

 دربلا نم مقي ل هنا نيب دق هنال الوا تلس ذا ارخا تكله ليئارسا يب ١

 يا كلبا يايا نوعا

 نيب نكي مل هنال رخآآ دلب نم مههلا ماعلا بلج هيف نكي تقو.مهرارفاب
 الو لايغالاةعساو رضمو كاذ نم بيرق وا ناموي وا موي الا ةي الاو ةيالا

 نين ةهجا لكأ م اهراطقا هنأ عج نوب لب رياعلا نم يشب: لص
 ةبونلا ضراو برغلا .دالبو ماشلاك ةريغك مايا ةريسم اهيلا رياعلا برقا

 فرحلا لدبملا باتكلا كلذ لمع نم بذكر هظف ةقيرفاو نادوسلاو
 ةمالسلا ىلع هلل لاو كلذ نم هلل شاحو ةاروتلا هنومعز. يذلا يرتفملا

 يدوب مولا
 ةئام عبرا رصمب ليئارسا .ينب نكسم . ناكو لاق كلذ دعبو 26 لصف “©

 نم ديسلا ركسعم مويلا كلذ جرخ نونسلا هذه تضقن! الف ةنس نينالثو

 , موه ضرا

 ةمصاقو دبالا ةرهشو مهدلا هذه ( هنع هللا ىضر دمعوبا لاق )

 نوثالثو .ةنس ةيام عبرارصمب ليئارسا ينب نكسم نا انه اه لوقي ربظلا

 ممواسوفمب هدج جار لشد ب ثاهاف نإ لبقركذ د دقو 04



 *ي | تا/وع

 لالضلا نمهّللاب ذوعنو بذكلا نمدب ىتأ اهيلابب الن فتسم قيدنزوا لقعلا

 نوعرفل لوقي نا ىسوم رما ىلاعت هللا نا ركذ كلذ دعبو 26 لصف 96
 كاجو كريجو كا يخو صوحتلا يف كل ىذلا كبسكم لع يدي نوكتس
 ديسلا  لعنف ضرالا يف اذه ديسلا رهظيو ديدش ءابوب كمانغاو كرقبو

 ةباد ليئارسا ينبل تي ملو نيبرصملا باود عيمجتنامو رخا موي يف كلذ
 ىسوم ىلاعت هللا ما كلذ دعب ركذ مث ممل نذأب لو نوعرف تلق دششاف
 يدي نيب ”امسلا ىلا هيقلي و نوناككا دامر نم فكلا تامح ام ذخأأي ناب

 ماعنالاو نييمدالا يف نوكيفرصم ضرا عرج يف ارابغريصيل نوعرف
 هامرو نوعرفيدي نيبفقوو نوناك نم ا دامر ذخاف تاطافنو تاجارخ

 ردت لو ماعنالاو نييمد آلا يف تاطافن هنم تراصو ءامسلا ىلا ىسوم

 لثم ناكوتاطافنلا لأ نممهباصا ناك امل ىسوم دنع فوقولا ىلع ةرححلا

 ل ا ميشو ةوضوت يلقي 6 يقف سلا ور اسأل اجساد
 لوي نائسوم رما هللا نا لاق كلذ دعب و*ىسومىلا ديسلا دهعام لاخ
 نمر صم لع هلشلذني مل دج اريغك ا دَرب رطمأأتقولا اذه ادغ نوعرفل
 كلت نم لكو كماعنا ممجاو ثعباف تقولا اذهىلا هيفتسس ١ يذلا مويلا
 فاخ نف .تويبلا لخدي لو نادفلايف دربلا هكردا ام لكف نادفلا يف

 هوو ةجوبلا )يف :هلاجلل# يملك لجان هاما د واوتاداعو
 دم ىسومل ديسلالاقو *نادفلايف هماعناو هديبع ققبا ديسلا ديعوب ناهتسا

 ىف اصعاابهدي ىسوم دفرصم ضرا عيمج يف 'دربلا لزنيل «امسلا ىلا كدي
 عيمج يف دربلا دْيسلا رطما مث ضرالا ىلع فلتخلا مدربلاو دعزلاب ديسلا

 نكس نيح نم ضرالا كلت يف ةمظعب لزني لو رانب طواف رصم ضرا
 نيدادفلا يف هينيزات ال هنعمل ضرا ميمج يف دربلا كالهاذ سنجلا كلذ

 هنم لزني ملو اهرجت ١ ريكو اههيشع عيمجو ماعنالاو ينم الان م

 ليئارساونب ناك ثيح )١1( سوق ضرا يف "يش

 هحمصم نا ناساج نظرا ايديا ينل ةاروتلا ةخعأا .(1) 1

 ميلي مكس سس سليل سس سسسسيسسسسس

 هةدمم-للا

 2259295939393039393980896264و000*“*”6411 11111111001001

 -22222 6-2 يي6ث لا هبل ييهيهييغط يي لسطعب

 مامالاىلعجورلا نوري و رن ايكلأ

 اححاو اقح ةنساا فلاخ اذا

 اوجرخ نيذلا مث (ىلوالا ةلكحلا)

 هيلع ىلع نينمؤملا ريما ىلع
 نيكل رنا يرانا

 ةفوكلا ةيحان نم ءارورحب اوعمتجاو
 باتعوا كلا 3 هللادبعمهسيئرو

 بهو نب هللا دبعو روعالا نبا

 ديز.و ريرج نب ةورعو يبسارلا

 نب صوقرحو يبراحلا مصاع نب
 اوناكوةيدشلاي ذب فورعملا ريهز

 لها لجرفلارشع ىتث ايف ذُئموب
 ناورهنلا موي ىنعا ةالصو مايص

 هيلع هللا ىلص يننلا لاق مهيف

 بنج يفكدحاةالص رقحت#ملسو
 بنج يف كدحا موصو مهتالص
 مهنايا زواجي ال نكلو مهءايص
 مييف لاق نيذلاةقراملاهثو*مهيقارت

 مق راافع يمول ار
 مهسلا قري م نيدلا نم نوقرمي

 وذ مهلوا نيذلا مثو ةيمرلا نم

 اماوةيدشلاوذ مثرخاو ةرصيوخلا

 ىلع لوالا نمزلا يف مهجورخ

 ةمامالا ينمهتعدب مللت نيرما

 يف ةمامالا نوكت نا اوزوج ذا

 هنوبصني نم لكو شيرف ريغ



 هلوسرو هللا .قدص نواوقت متناو

 لاتق نع رتشالا نعجرتل اولاق
 انلعف مكب ”نلعفنل الاو نيلسملا

 دعب رتشالا در ىلا رطضاف ناهثعب

 امو نيربذم اولوو عممجا مزه نا

 ميههيف ةليلق ةمذرش الا مهنم قب

 هرما رتشالا لثتماف ةوف ةشاشح

 ترا نيكحلا سما. نم ناكو
 "لوا يكعلا ىلع هولمح جراوخلا

 هللا دبع ثعبب نا ديري ناكو

 كلذب جراوخلا يضر امث سابع نبا

 ثعب ىلع هولمخل كنم وه اولاقو

 محي نا ىلع يرعشالا ىسوم نبا
 رمالا: يرجخ ىلاعت هللا باتكب

 ماإف هب يضر ام فالخ ىلع

 جراوخلا تجرخ كلذب ضري
 ال لاجرلا تككح ملاولاقو هيلع

 نيذلا ةفراملا ثو *«هلل الا

 قرف, رابكو ناو رهغلاب.. اوعمحا
 تادجنلاو ةقرازالاةتس جراوخلا

 ةيضابالاو ةدراجملاو ةيرغصلاو

 مهعورف .فنوقابلاو ةبلاعثلاو
 نع يربللاب لوقلا مهعمجيو

 ىلع كلذ نومدقي و ىلعو نامع

 تاك انما نوحضملالو ةعاط لك
 بامصا نورفكيو.كلذ ىلعالا

 *« | هك“

 نيقفتم ماندهاش دقلو *لالضلانمهثلاب ذوعنو اهيلع ناهرب ال ىوعد الا

 يف ةظيرق ىلا دادغب نم لخد دادغبب مهئالع نم الجر نا ىلع مويلا ىلا
 انك اس ناك يناردنكسالا نب نم لجر انبي يف نينرق تبناو دحاو موي

 رخو ةهجلا كلت دوهي يذؤي ناك ةقرلا قدنف دنع دوهيلا راد برقب
 لخاد ةبطرقباندنع روهشم عضوملاو الر يظن ال ةئيضفو ةبذك هذهو مهنم

 ةروهشم ةعبفر هتني نم يردنكسالا ديزي نب دحاولا دبعونو ةئيدملا
 نا ىلا ينخالو رومخم مهيف سيل ةلاعو ةرازو مهيف تناك مهرخا انكردا
 بذك1 ةلججاب موقلاو *ةفلتخلا ةقومحالاهذهمهنم دحا طق فرع ام اودا

 لت منيف تيأر م مهنم اندهاش ام ةرتك لعو مهفالخاو مهفالسا ةيربلا

 26 لصف  طقف نيلجرالا قدصلل ايرحت
 ةرهاظىرخا ةئيضف امد ءاملا باق ةصق يفو ( هنع هللا ىضر دموبالاق )

 ىنولديسلالاق مث ةاروتلا هنومعزي يذلا مالكلا صن يف نا يو بذكلا
 اهتانجو اهجورمو اهتيدواواهر اهاورصمهأيم لعاصءلاب كديدم نوراحل لق

 نيئراهرإ/ بول طف اند شيل لو بماوتلا ةينامف امروضتةلامو حزنا

 لغفف امد رصم ضرا عيمج يف هاملا راصو هلوق ىلا ديسلا هب اههيسا اك
 لاح ىلع اهل مس ملو نوعرف بلق دتشاو مهاقرب رصم ةرحس كلذ لثم

 عيمج رفحو أضيا اذه ىلا هبلق هجوي ملو هتيي. لخدو نوعرف فرصنا مث

 «أملا برش ىلع نوردقي ال منال اهنه ءاملا اوبإصيل رهنلا يلوح نيب رصملا

 رهنلا نم
 ناك هام لك نا ربخاف مهباتك صن اذه ( هنع هللا يضر دمحوبا لاق )

 ءاملاو بارتلاو بشخلا يناواو اهتانجو اهجورمو اهتيدواو اهراهنا يف رصمب
 اكامم ةرمسلا هبلقل ىتح يتب هام اف أمد راص رصم ضرا عيمج يف هلك

 اوبلق اولاق ناف مهيزخو نيباذكلا ةئيضف الا هللا يبا نوراهو ىسوم لعف

 سانلا شاع فيكف مل انلق رهنلا لوح نويردملا اهرفح يتلا رابالا ءام

 فيعضديلوت نم اذه نا ىنخيلهو ةددرم حتاضفهذهسبلا الِصا لم لي
5 
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 تس طي يتالااا

 امد ءاملاو ةيح'اصفلا بلق هللا عنض نم نكي مل ةرحسلا لوق بجوم

 ني أ دولجلا اهنمرعشقل ةيظع هذهو هللا منص ريغ نم لب عدافضلاب يلو
 امنا ) لجوزع هللا لوقي ذا رهابلا قحلا رون نم درابلا ىرتفملا كذالا اذه

 ارجال انلنُث أاولاق وعرف ه 0 ءاجو) ىلاعت لوقيذاو (رحاس ديك اوعْتص

 ىسوم اي اولاق تييبئرقملا نأ عناو معن لاق نريبلاغلا نحن انك نا

 سانلا نوعا او رحم اوقلا الف 0 لاقنيقلملا نمن نوكن نا اماو تلت نا اما

 فقلت يب اذاف كاصعق لانا ىسومىلاانيحواو يظعر خلا ءاجو# 520

 نييرغاص اوبلقناو كلانهاوبلغف نولمل اوناك ام لطب و قحلا عقوف نوكفاي ام
 ذاو (توراهو ىسومبر نيملاعلا برب انم ١ اولاق نيدجاس ةرعجسلا لاو

 زع ربخافاىعسن اهنا مرنم هيلا يخت مهيصعو مهل ابح اذاف) ىلاعت لوقي
 هلوقب ةقيقحلا لع انابعث تراص هاصع ناو قح ىسوم لمع ىذلا نا لجو

 ناب: ائلع 03 نم لكل كالذنيبت هنا مصف (نيبم نابعث يف اذاف) ىلاعت

 هب دهشت يذلا قحلا وه اذهوديكو ليبختو كفاوه افلا ةرعتلا لمع يذلا
 ال ةهوم ةليح ةرحسلا لعف نا مصف +فرحملا لدبملا باتكلا يف ال لوقعلا

 ةداهش اهقلاخ الا عئابطلا ليحي ال ذا ناهربلا هحصصا يذلا اذهو احل ةقيقح

 قالب 5 ا ملوق الب ذكلاو قدصلا نيب اقرفو هئايبناو دل

 اوي و هيادحت دنعو هلوق قدص لغ ”ناهرب , هفياكت تقو يف يسوم

 .ري ةحيتنلا اورظناف هلذمب اوت أف بذاكو هو نيقداص اوناكن ا هلثمب

 بوذاككلا ن ا كلذ عناص“ن يقف داق بطلق ددإ د نسق
 مالئرواك امنا مالسلا هيلءىسوم ةاروتهنازوعديو (ساجلا) هنوعس يذلا

 امن د هيلع هللا ىلبص ىسومل شاحو هبتكو هلسر و ىلاعت يرابلاب 7

 اهتافص نع سانجالا نلقؤ 0 ةلاحا نأ تومذب نالا ىلا مهن

 كلذ ىلع ردقي ةينبلا يف تازيتملا رومالا عارتخاو رخ 1 نمانجلا ىلا ا

 ةيرم الد ةوبنا“ لظبم اذهب قدص نم نأ اولعاو * تاعانصلاو يقرلاب

 قبب مفينلا ريغ نكما اذاف بابلا اذه يف الا هريغو يبلا نيب قرف ال ذا

 هذه* هللا

 جرخ نملك ةيديعولاو ةئجرملاو
 تففتا يذلا قحلا مامالا ع

 ةلاوس ابجراخ ىمس هيلع ةعاجلا

 قع ةباوصلا مايا يف 2 نا .ناك

 ممدعب ناك وا نيدشارلا ةمالا

 يف ةمئالاو نأسحاب نيعباتلا لع

 زخات: ديالا وا تاقز لك

 مهنا الا لمعلاو نامالا يف اولكت

 لئاسملا ضعب يف جراوخلا اوقفاو

 ةيديعولاو * ةمامالاب قلعتن يلا
 نولئاقلا مثو .جراوخلا يف ةلخاد

 ةديلختو ةريككلا بحاص ريغكت

 هانثايف مهيهاذم انركذف رانلا يف
 ملعا*جراوخلا + جراوملاب هاذ

 نينموملاريما ىلعجرخ نملوا نا
 هنع هللا يفر بلاط يلا نبا يلع

 برح يف هعم ناك نمم ةعامج

 هيلع اجورخ مثدشاو نيفص

 ني: كعشاالا, نايدلا/نّم ًاقوزمو

 يبقا يكدف نب دوعسمو سيق
 نيح يقاطلا نيصح نبا ديزو

 هللا باتك ىلا اننوعدي موقلا اولاق
 ىتخ . فيسلا ىلا انوعدت: تناو

 هللا باتك يف اجب ملعا انا لاق

 اورفنا.بازحالا ةبقب ىلا اورفنا

 هلوسرو هللا بذك لوقي نم:ىلا



 أ طققف ناسللاب رارقالا وه ناميالا

 نودو باقلاب قيدصتلا نود

 ةيعس نيب اوقرفو لاعالا رئاس
 ماكحا ىلا عد ايفاتمؤم نمؤملا

 مجري, ايفو فيلكتلاو. هاظلا

 قفانلافازجلاو ةرخ الا ءاكحا ىلا

 ةقيح اندلا يق نيلوم' مدع

 ةرخ الا يف يدبالا باقعلإ قوتتسم

 عاجاب تنثتاهناةمامالا يناولاقو#*

 6م نييعتلاو صنلا نود ةمالا

 اولاق مهنا اللا ةئسلا لها لاق

 يف نيمامإال ةعيبلا دقع زوحي
 ةماما تابثا مهضرغو نيرطق

 نم ةعامج قال مالا ةيواعم
 ما ةماما تاثاو ةباعصلا

 3 رعلاو ةيندملاب "يلع نينماوملا

 اولا ةباحتتملا انما عاج كاب

 هب دبتسا ايف ةيواعم بيوصت
 ىلع الاتق ةيغرششلا ماكحالا نم

 هنع هللا يضر ناع ةلتق بلط
 لاما تيب لامب الالقتساو
 لع ماهتا يلصالا مهيهذمو

 ام ىلع ربصلا يف هنع هللا يضر

 هنع هللا يضر نامتع عم قرح

 قرع كلذو هنع توكسلاو

 كلذ ترم* جراوخلا + عزن

 *« | هوا“

 نوعرف يدي نوب اصعلا يتلا نوراه ناركذ مث 6 لصف 96 شحلا مهاهجو
 يرصمل ا ىقرلاب اولعفو ةروحلاو ءالعلاب نوعرف ىعدف ةيح تراصف هديبعو

 نوراهو ىبموم ناركذ مث *”مهيصع تردزا ىسوم يصع نكلو كلذ لثم
 فتوعرف يدي نيب رهنلا ءام اهي برضو اصعلا عفرف ديسلا اهرمأ ام العف
 البس نويرصملا دجي موربنلا نتنو هيف توح لك تامو امد داعف هديبعو

 ةرح كلذ لثم لعفف 106 ضرا م يف هاما راصو هنم برثشلا ىلا

 عدافضلا تجرخو رصم هأيم ىلع هدي دم نوراه ا م * مثأق رب رصم

 عدافضلاب اولبقاو كلذ لثم مهاق رب ةرخسلا لعفف رصم ضرا تطغو اهنم

 ضرالا رابغ اهب برضو اصعلاب هذي دم نوراه نأ ركذ مرصم ضرا ىلع

 عيمج يف ًاضوعب رابغلا عيمجداعو ماعنالاو نييمد لاو ترا قا

 ضوعبلا عارتخا او و'ابو مهأقرب كلذ لثم ةرحسلا لعفي 0- ضرا

 هللا عنص اذه نوعرفل ةرحسلا لاقف هيلع اوردقي لذ

 ةقبطملاءايصلاو ةلكمْصْلا(١) ةدب الا هذه ( هنع هللا يضر دموبا لاق )
 ةرحشلا نقر ينلك ةوبن لب مالسلا هيلعىوم ةوبنتلطبلا اذه حص ولو

 عدم بابو ةرحسلا باب ناكل ىبنلا هب يتأيام سج نم يش ىلع
 قرع مهرب الو مهيضعل ةاصع هاردزاب يبوم عفتنا او 0 ةوبلا

 ىللعو امد ءاملا ةداعا ىللعو تايح يمصعلا بلق ىلع اوردق دقو ضوعبلا

 هنا نم رثك اهتوبنب مهيلع مالسلا هيلع ىسومل ناكالو عدافضلاب يسجل

 نونوعلملا نوباذكلا ءالّؤه لاق اك ناك وأو طققف مهنم لمعلا كلذب ملعا
 هل ةعفن٠ الو رحسلا - يذلا كر يكل هنا هلوق يف ًاقداص نوعرف ناكل

 يلعف لييئارسا ينبل لاقي هنال هللا عنص اذه ضوعبلا يف ةرحسلا لوق يف

 دعغا ةلالثع#ا لامعاؤ, اذن اهركذ تب ةيهادلا ةدب الا ةذالا بتك يف )١(

 ةعقوو ةيهادلاو ديدشلا ىمالا مليصلاو سايلا ليم.دلاو لم ادلاو ةيهادلا ةإئتملاو

 هححت# هأ ةزص أتسم ةليص

 شحوا مرفكو ملذراو مالا خسوا مهو ليئارسا يب عيبمج ىلا هلل هو
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 *ي تا”

 هدبب الو ةدايق هل الو اهل ةقيقح ال ةيعس) يشامناو مثريغ نم الو دوهلا

 الصا لاو اذوهب يب نم ن .

 مهنم نكي ملايشو
 لو يتح دخون عادل نب الروت هلا

 ثالو ةدم هريغ الو ثرلاج سأز ال ةلجج مهتم ةالولا عطقتا ث ليبابدذ
 كيؤن يأوي لطالا ضي نيكل رم النمط 1
 لجر للغ 'تولاجلا أر مسا اوفقواف ريسي اهلبق وا 'نيلسملا ةلود يلا
 سودره ناركذ ام دقلا نيخرْؤملا ضعب ناالا مويلا ىلا دواد ينب نم

 مهنا روظالاو اذوب ينب نم اوناك سافيرعا نب سافيرعا هنبا نباو هينبأو
 هللا شاحو نيقيب لازن الا ءالره بذكر بظف خرؤم لك دنع مورلا نم

 / مارب نباب كرا اذهأو فكف ره

 نب ايقدص بقلملا أشن هدعب مث ماوعأ ةتس نم

 ىن بذكي نا

 اهددب أس نومعثو يوالل لاق مالسلا هيلع بوقمي ناركذ م6 لصف ل“
 ليئارسا يف اهقرفاو بوقعل يف

 يب يف اددبم هلسن ناكف يوالاما ( هنع هللا يضر دموبا لاق )
 عقو يذلا دإبلا يف نيعمتجم اوناك لب الف نوعع# اونب ا م ١

 تاس
 هل لةعال ناو ءاسنلل ق ةرططلا لعنيدعاقلا باسحلا تاراذناتافص هذه ىرخا

 ىسوم لاق ىلاعت هللا نا مهتاروت "رم يناثلا رفسلا يف لاقو 6 لصف 9«

 كل لوقيو يدلو ركب ليئارسألا لوقي ديسلا نوعرفل لق مالسلا هيلع
 كدإو ركب كاهاسن الا تهركن او ينمدخيل يدلول نذلا

 نوركنياذ ام يرعش تيل هنكيهات مع اذه ( هنع هللا ئضزدموبالاق)

 هلل اولعجي نا يف رفكلا ليبس ىرادثال قرط لهو اذه دعب ىراصنلا لع

 بتكلا هذه الا اذه لبق انركذ ام ىلع ثيلثلا قيرط مل جبنو ادلو

 تامه ىتا دحاوا الا ىلاعتهلل ةونب اوعدي ل ىراصنلا نا الا ةلدبملا ةنوعممل

 مهناف اهب م لكو ةفيختلا بلكلا هذه اماو ةيظع

 «ي #9 لوا

 نوبساي نكست يي

 للملا لصف

 || يفقدصيوةصقيف بذكي ام ةوبنلا راذنا سيلو قرفالو طابسالا

 همم سشلل

 هقلطنالف ربخلاونارقلا هب دري مل |
 ةمسهلاو ةهبشملا رئاس هقلطا مك

 لزالا يف ماع يللاعت يرابلا لاقو

 نكس جول لنوكيا
 الفهتامولعم يف هلع ذيفنتل ءاشو

 قلخامل ديرمو ةايجدلع باقي

 ةداراب قلخي يذلا تقولا يف
 ثدحن ام لكا لئاقو ةثداح

 قرتلاوهو ثدحي ىتح نك هلوقب
 قلخلاو ثدحلاوثادحالا نيب

 ردقلات بت نحن لاقو* قولخملاو

 هنو لات هن د

 اهرشو اهريخ اهلك تانئاكلا دارا

 اهسح اهلك تادوجوملا قاخو
 ةردقلابالعف دبعلل تنشو اههيشو

 ةردقلاوأسك كلذ ىعس ةثداحلا

 ةدئاف تابثا يف ةرثثوم ةثداحلا

 ازاي لول انو لع ا
 يع ةدئافلا كلت. ىلاعت يرابل

 لباقملاوه دروملاو فيلكتلا دروم

 نا لع اوقفتاو باقعلاو باوشلاب
 عرشلال بف حبقيو نسحي لقعلا
 امكلقعلاب ىلاعت هللا ةفرعم بجنو
 اوتبغي مل مهنا الا ةلزتعملا كلا
 فطالاو ملصالاو الاو 0

 اولاقو ةلزتعملا" تلاق ام لع



 | ملاع ىلاعت يرابلا ملوق تافصلا

 ءاش .ةاسح يح ةردقب رداق 5

 ةميدقتافصلا هذه عيمجو ةئرشع

 اوداز ١ امرو هتاذب .ةمئاق ةيلزا

 يرعشالا هتبثا اك رصبلاو .عمسلا
 تافصهجولاونيديلا اوداز امبرو

 يديالاك ال دي هل اولاقو هب ةئاق

 زاوج اوتنثاو هوجولاك ال هجوو

 رئاس 'نوذ قوف ةهج نم هتيألر
 يذلانا مصيملا نبارعزو*تاهجلا
 لجو زع هللا ىلع ةيبشملا هفلطا

 فوجلاو ةروبصلاو ةٌئلا .نم

 ةحاصملاو ةرفولاو ةرادتيمالاو

 رئاس هبشي ال كلذوحنو ةقئاعملاو

 قلخ هنا نم ةيماركلا هقلطا ام

 هشرع ىلع ىوتسا هناو هديب مدا

 قلخلاةبساحنةمايقلا مويأيحي هناو
 كلذ نم دقنعن ال انا كلذو

 نيتحراج نم دساف ىنعم ىلع نيش

 الو نيدبلا اًريسفلا نيوضعو

 شرعلا لالقتساو ناكلا ةقباطم

 الو ءاوتسالل اريسفل نمحرلاب

 طيمت ىتلا نك امالا يف درت
 ف اعيان اهاو ”ىجلل (يشإمب

 نارقلاهقلطا ام قالطا ىلا كلذ
 | امو هيبشتو فيبكت ربغ نم طقف

 *«ي 1

 اهو نيماعو ماع ةثام مهتلود تلصتاو كولم ةسمح يسم ينب نم مهيلوو
 نب كلم نب كلم مهاكوهب نب راحابا رهن نب ساون نب ماعيراب نبابرحز

 اكلم ىوقا ةرشعلا طابسالا كلم نيف نكي ملو كالم نب كلم نب كلم
 هلل شاحو هنع هوكح يذلا بوقعي لوقدض اذهو نيناسنملا ءالؤه نم

 نون نب مشوي نا اولاق ناف لجو رع هللا نم هب رذني ايف ين بذكي نا
 مئارفا :اونب ناكو مارفا ينبنم ناك مهلك يبنلا يشروملا يحلسو هسناروبرو
 لتاقم يتئامو لتاقم ةئامسةو لناقم فلا نيعبرا رصم نم اوجرخا ذا

 مل انلق لتاقم يتئامو  لتاقم فلا نيثالثو تينا ذئموي يسنمونب ناكو

 لاق هنا متيكح امنا مارفا لسن يف فرشلا نوكي لاق بوقعب نا اوركذت
 لاصياو مومتلاو ديبأتلا لع يسنم نم !ًددعو السن رثكا نوكي مارفا نا

 ةكربلا لظبتفكلذ فالخب رمالا دوعي مث ليلق صاخ تقو ىلعال ةكربلا

 دبالا يف اكرابم ربدملاو ريدم كرابملا ريصيو

 تقولا كلذ يننيب ول لاق هنا مالسلا هيلع بوقمي نع ركذ مث 6 لصف 96
 *ام ةلمهنم لضفت الو زعلا يف لضفم فرشلا يف لضفم بهاوملا لوا تنا

 هرخا هلوا بذكي مالكا ذه هنع هللا ىضر دمحوبا لاق )
 اذوهي نم مطقنت ال ذئنيح اذوهيل لاق مالسلا هيلع هنا ركذ مث 6 لصف 96

 مالا ءاجروه يذلا ثوعبملا نت أي تح دئاق هلسن نم الو ةرصخمل
 اذوهي دلو نم تعطقنا دق بذك اذهو ( هنع هللا_ئضر دمع وبا لاق )

 ماجر اوزه يتلا ثوخيبملا تدلي )ل حاوقلا داس ننام تمطقلاو ةريجخللا
 فلا نم ديزاذم رصن تب .دهع نم اذوهي دلو نم كلما عاطقنا ناكو
 دقو طف ليئاثاص نب ليئابرز ةدم ىثو ةريسي ةدمالا ماع ةثامسجحو ماع

 يواللا فسوي نب لاوعثا وهو ملدجاو مهلعا لصفلا اذه ىلع تررق

 سور لزت ملل لاقف ةئاعبراو عبرا ةنس يف لارفنلا نباب فورعملا بتاكلا

 كلمو ةدايق تو اذوهي نب دم مثو دوواد دلو نم نولستني تييلاوجلا

 ك7 ىلع هرما ذفني ال تولاجلا سأر نال اطل اذنه تافف.ةلبايارو

 دوبهلا
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 نعو ىلا عت هللا ىلع هديعتو بذكلا نع هعدرت لفع 1 هعم نم ةفصالو'

 ايف ىرخأ ةصق لصفلا اذه يفركذو هب موقي الو نس ال ام فلكت
 ركد هنا يف و الصف اهطدرفن ل كلذلفام هجو ىلع جرخت اهنا الا ضارتعالا

 مفمو شورو يجاو قاّيفو: ىيجتو لش اورك او علاب لاقف نيماينب دالوا

 15 لييبشاو ملا ركذفمهتاروت نم عبارلا رفسلا يف ركذم ذ مث دراو ميفحو

 م ناف ب يبا .نامنو دزا ملاب ءانباو لاق م م طقف ميفحو ميفمو
 7 مهركذ نيذلا ةسخن الا ةرشلا 0 53

 دقو ةبذك يهف الاو نيماينب يبا ناعنو دزا ريغ اه ملاب يبا نانو دزا

 ميباتكئاضف يف ةجرخ انسلف دعب ناو هجوب هيما رنت نكبر لك نان

 قولو راي املا لوجو كرب ركد 6 لصف الل بوذكلا

 نب يسم نر ىلع ىرسلاو فسوي نب منارفا س 0 لغا ىنهلا هدي

 نسحي ال لاقو مالسلا هيلع فسوي ىلع قش كلذ ناو فسوي
 كلذ هركف يسنم ينعي هسأر ىلع كنيمب لعجاف يداو ركب اذه نال تبااي

 هوخا نكلو ظعتو اذه ةيرذ رثكتسو تملع ينباي تلع لاقو بوقعي
 هلسأ ددع نوكي مارفا نا ينعي !ددعو السن هنم رثك ا نوكي رغصالا

 اوناك ينم ينب نا عشوي فعم# يف ركذ مث يضم لسن .ددع نمرثك |
 ةياعبسو لتاقمفلا نيسمخو نينثا ضرالا مهيلع تمسقو ماشلا اولخد ذا

 باتك يف ركدو ةئامسجو افلا نيثالثو نينثا ذئنيح اوناك ميارفا ينب ناو
 مالسلاهيلع دواد لبق ليئارسا ينب رك هنا مظفس هعما هدنع ظعم ممل

 يسنم ينب ةلمج نم ناو مارفا ينب نم: ةعبراو يسنم ينب كولم نم ةعبرا
 نيعبراو نينثا مارفا ينب نم لتق ذافلع نب حاتفم همسا الجر نيروكذملا
 اضيا دنع مظعم رخ ١ ملل باتنكيفو مهاص أتسي داك يتح لئاقم ففلا

 هيلع ناملس دعب ليئارسسا ينب نم طابسا ةرشع كلم هنا مخالم همسا

 نيكلم مارفا يب. نم اوبسو نوررك ملا طابسالا بهذ نا ىلامالسلا

 طاباب هنباو ماعيراب اهو طقف ةنس نيرشعو ةتس اعيمج امهتدم تناك

 اذه

 نينوكتلا' نما نلا ينقل, رمآآلا

 ىلاو لوعفملا هتحن عقي لعفوهو
 اما كلذو ن 57 ءا نسل ام

 ىهنو فيلكتلا رما اماو ربخ

 ثيح نم لاعفا فو فيلكتلا
 اهتحت عقي الو ةردقلا ىلع تلد

 ليصفن وه اذه تالوعفم

 دقو* ثداوحلا لح يف مهبهاذم

 ةلاقم مامرا يف مصيلا نبا دهتجا

 ىتح ةلئسم لك يف هللا دبع يبا
 عون ىلا شحافلا لاخلا نم اهدر

 ميستلا لثم ءالقعلا نيب اف مفي

 تاذلاب مكاقلا مسجلاب دارا هناف

 واعلا ىلع اهلمح هناف ةيقوفلا لثمو

 ةيهانتملا ريغلا ةنونبلا تنثاو

 نضعب هتنثا يذلا الخلا كلذو

 ىفن هناف ءاوتسالا لثمو ةفسالفلا

 تاذلاب نكملاو ةساملاو ةرواجما

 ام اهئاف ثداوحلا لح ةلئسم ريغ
 انرك د اكابمزتلاف ةمرملا كلبق

 المع تالاحلا عنشا نم ينو
 ديزت ثداوحلا نا موقلا دنعو

 نوكيف ريغكب تاثدحلا ددع ىلع

 ِتاثدحلا ددع نم رثك 1 هناذ يف
 لاحم كلذو ثداولا نم ملاوع

 تابثا نم هيلع اوعمجا امو عيذشو انيس



 نمو* ءأيشالا هذه ىلع .هتردق

 اهثدحي يتلا ثداوحلا نا مهلصا

 ليس ىتحاقبلا ةبجاو هتاذ يف

 مدعلا اهيلع زاج ول ذا اهمدع
 ثداوحلا هتاذ2 ىلع بقاعتل

 ةيضقلا هذه يف ىهوجلا كراشلو

 اماولخي الف ابمدع ردقولف اضياو

 مادعاباماوةردقلاب اهمدعردقي نا
 نوكي نا زوجي الو هتاذ يف هقلخي

 ىلا يدّوي هنال ةردقلاب اهمدع
 طرشو هتاذ يف مودعملا 1

 نينيابتم انوكي نا مدعملاو دجوملا
 هتاذ ينم دعم عوقو زاجولو هتاذل

 مادعا ةطساو ريغ نم ةردقلاب

 مث تامودعملا رئاس لوصح زاجل

 ىتح دجوملا يف كلذ درط بحي

 هتاذ يف ثدححم دجوم عوقو زوجي
 ضرف وأو دنع لاحم كلذو

 مدع ريدقت زاجل مادعالاب اهنادعنا

 اوبكتراف لسل ستيف .مادعالا كلذ
 ثدح ام مدعةلاحتسا تلا اذهل

 ثدحلا نا مهلصا نمو ٠ هتاذ يف

 توبث لاح-يناث يف ثدميافا
 رثا الو .لصف الب ثادحالا

 نمو *هئاقب لاح ين ثادحالل
 نه هتاذ يف ثدحي ام نا مبلصا
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 نيرشعو. نينثالا نء قبب ملف ريسي لقاوا ماع اذهبه تدلوف تلمح
 يف عنتملا لاما نف ةتبلا رثك ١1ال ماوعا ةيناث ىلا ماوعا ةعبس الا اماع

 لهجا ت تيأأر ام نادلو نينبب عبس وا نينس نام ن ا لجرا دجوي نا لقعلا

 درابلاريخلا اذه نوكي نا هلل تاحو .ةارونلا مل لمع يذلا نم باسحلاب
 ام لقعي ناسنا نعالو يوكو ىبوم نع وأ ىلاعت هللا نع بذاكلا

 دعب و 26 لصف 8“«ةيفاعلا هللا ل اسنووخافلا بذكلادمست ن م يغسل و لوقي

 هعم نيلخادلا ناب ال هلاخدنع ماشلابنيدولوملا بوقعي ينب ددعركذ كلذ

 ءالثرهدالواركدو ةدحاوةنباو روك ذ تسهموةئيلهل ثدلو نيذلارك ف رصم

 ةثالثيواللو روكذ ةتسنوعمملو روك ذةعب را نيبو أر ركذفمامموقتسلا

 روك ذ ةعب را رخاسيلو ةسم مهف هل نبا ينباو روك ذ ةثالث اذوهيلو روك ذ
 ءالوه# مهتيعمت بقع مهتاراوت صنيف ةئيل ينبنم مسجلا روك د ةثالث نولبازلو
 ااطخاذهو مهتاروتصناذكه نوثالثوةثالثاهتانبو اهدالوا ددعو ةئيل ونب
 ىنوم هبف <يظخي نا وا باسحلا يف ءيطخي نا نع هلا ىلاعت باسحلايف

 فشكو مهيرخ ثراع نم وا ثغ لهاج ديلوت نم اهنا حصف مالسلا هيلع

 نيماينبو فسوي ركّذف ليحار دالوا اذه دعب ركذ #3 لصف 96م اوس

 مهو لاق اهينبو راش اوداع ينلز دالوأ اوكذزشع !ةفبتزا مثو لاق اهينبو

 لصو مث ةعبس مهو لاق اعينبو يللاتفنو ناد. ةبلب دالوا ركذو رشع ةتس

 هدالوا ءاسن ىوسر صمدهعم اولخد نيذلا بوقعي لسن ددعو لاق ناب كاذ

 ىلا نيلخادلا ميمجن نانثا رصمب هل ادلو ناذللا فسوي ءانباو نوتسو ةتس

 نوعي رضم
 دادعالا نم ممتجلا نال شحاف .أطخ اذه ( هنع هللا ىضر دمحوبا لاق )
 هل ادلو ناذللا فسوي يدلو مهنم تظقسا اذاف نوتسو ةعست ةروكذملا

 عيمجن لاق ّث ةبذك هذهف نوتسو ةتس لوقي وهو نوتسو ةعبس قب رصب
 لمع ئذلا نا اّمدق دقو ةيناث ةبذك هذبف نوعبس رصم ىلا همم نيلخادلا
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 لبق انرك ذ [ك حرازو صراف نيماؤت هنمتدلوو هنم تلبحو اهجوز دلاو
 اولخدو ماشلاب نيدولوملا هدالوا دالواو بوقعي لسن كلذ دعب رك ذ من ذم

 اوطبضاف اذوهي نب صراف ينبا.لوماحو نورصح مهف رك ذف رصم هعم
 ةنس ةرشع تس غلب ذا ءالسا هيلع تلقا دابا مهتاروت يفرك ذو اذه

 يا تب هوعاب من :او هيبا دنع هنوخا عم !دوذ ىري ناك

 فسوي نا مهتاروت يفرك ذ 11017 ذأ ةئس ةرشع
 لبانسلاو تار بلا يف هاير هلرسفو نوعرف ىلع لخد ذا ناك مالسلا هيلع

 مالسلاهيلظنفسوي نا هارون فرك ذ مث ةنسنيثالث نبارصم سما هالوو

 عينج عم رثدم هوبا لخد ذا ناك

 بوقعي لوخد نيب نكي مل هنا قا عشا نم فالخ الب اهيف

 ةريسإ رهشا برو ةنس نورشعو نانثا الا فسوي عيب نوب ورصم هلسأ مم

 ماع الو لهاج ىلع ىنخي ال هاظ باسح اذه رثك ١ الو لقا ال ةدياز

 صوصنم اذه هملس نيثالثو ف هلها عيمج

 هل تدلوو عوش تنب اذوهي جوزت ةدملا هذه يف نا مهتاروت يفرك ذ دقو

 اهب هلوخد دعب تام مث ةجوز جوزف غلب ربك الا ناو املا ماينات مادو

 ربك ىتح ةدم تيقب و تاف اهنع لزعي ناكف هبخا نم هدعب تجوزف
 دلو مث ناماؤت اهنم هل دلوف اهجوز دلاو اذوهب تنزف هنم جوزت ملو ثااثلا

 يف ةتبلا نكمي ال هب ءافخ ال عنتمم لاحم اذهو نانبا نيمؤتلا كنيذ دحال

 نا كبه هوجولا نم ةجوب ةينبلاو ةلبجلا يف هيلا ليس الو رشب ةعيبط

 تابحو موب فسوي عيب رثأب عوش .تنب جوزتو :هتوخا نع لذتعا اذوهي
 ثلاثلاث رخا ماع يف يناثلا م يناثلا ابماعيف ربك الا دلولاهل تدلوو هتجوز
 نينثا ةلمج نم اماعر شع 0 هلو جوز ٍريكالا نا كبهو ثلاث ماع يف

 / اماع رشع انثا هلو يناثلا نم نم تجوز مث قب اماهعم قبو اناعا نيل

 رظننل تيقب و تام مب اهنم هل دلوي نمهيخا ىلا بسني الل اهنع لزعي قبف

 هنم جوزأ مو ربك دق هنااوتشاوو اهيلع لاط ىت> هنم جوذتو ةليشربكي نا

 ظ

 ظ
 اذوهبب تنز مث اماعرمشع ةعب را هذهف ماع نم لقا يف ةتبلا نوكب ال اذهو

 مهضعب لاقو داجيالاددعت ةردقلا |

 ددعتب ةردقلا ددعت, اضيا

 مرثكاو . تاثدحلا سانجالا

 سانجا ددعت ددعتت اهنا لع

 نسهتاذ يف ثدحت ىتلا ثداوحلا

 مهمشلاو ةطلرالاو نوتناو تفاكلأ

 ,مهممو سانجا ةسمخ ٍيقاو رصبتلاو

 ةردقلاب رصبلاو عمسلا رسف 0

 نم مهنمو رصبتلاو عمستلا ىلع

 الزا رصبلاو عمسلا ىلاعت هلل تنثا

 ِي تارصبتلاو تاءمستلاو

 اوتثا دقوامهيلاتاكردملا ةفاضا

 ةقلعتم ةميدق ةئدشم  ىلاعت هل

 ثداوحلاب و تاثدحلا لوصاب

 اوتنثاو .هتاذ يف ثدحت ىتلا

 ليصافتب قلعت ةثداح 5 ارا |

 ثداوحلانا ىلع اوعمجاو تاثدحلا

 ين الو افصو ىلاعت هلل بجوت ال
 هذه هتاذ يف ثدحتف هل تافص

 تادارالاو لاوقالا نم ثداوحلا

 الو تارصبتلاو تاهعمستلاو

 الو اًديرمالو الئاق اهبريصي
 قاخب ريصي الو اريصب الو اميمس
 ًاقلاخ الو اندم ثداوحلاةذه

 قلاخو هتيلئاقب لئاق وه امناو

 كلذو هتيدي رمب دي رمو هتيقلاخي



 | لسرلا ىلعةزنما بتتكلاوةبتالاو
 دعولاو صصقلاو مالسلا مهيلع

 كلذ نمو ماكحالاو ديعولاو
 زوجي اهف تارصبتلا اوتاعمسنتلا

 مادعالاوداجالا ورصبب ومعنا

 هلوق كلذو ةدارالاو لوقلاوه

 هنوك ديري يذلا ءيشلل 31

 هلوقو 'يشلا كلذدوحول هتاداراو

 دم رسفو ناتروص نك ينال
 مادعالاو داجيالا مصيملا نبا

 كالذو لاق راثيالاو ةدارالاب

 يف دروذا ًاعرش لوقلاب ظورشم

 هاندرااذا *يشلائلوقاملا* ليزغتلا

 امنا هرتز ناك هل لوقت نا

 هل لوقي نا اثيش دارا ذا هرغا

 نيرثكالا لوق لو+نوكيفنك
 لوقلا _:رع ةرابع قلخلا مهنم

 ليصفتلايف اوفلتخا 3

 داجا دوجوم لكل مهضعب لاقف

 مهضعب لاقو*مادعا مودعم لككو

 اذا نيدجومل حلصي دحاو داجيا
 نافل زيت غأإ لقا كوتداك

 دايإلا +اذاودجب دعا ايلا

 دوجوم لك رقلفا و مهضعإ مزلاو

 رقلفيلف داجيا ىلا سنج لك وا
 ددعت مزتلاف ةردق ىلا داجيا لك

 يد“ ١ *

 ذوواد نب نايلس ما يهو اهجوزت مث بيطلا خرفلا كلذ تام مث ارك

 نسف هنا مالسلا |هيلع دواد نب نوثما ىلا نوبسني مت مالسلا |عيلع

 ةئاورهعلامالسلا هيلع ناولس ىلا نوبسني م سانلا ماما ةينالع هببا يرارسب

 "نه برقو ناثوالا توبب نهل ىنب هناو نهجاوز هل لحي ال ءاسن جوزت
 مهتبسنا نم ىلاعت هللا ءاش ناركذنو لبق انركذ ام مم ناثوالل نيبارقلا

 ني.أ نكلو مالسلا مع ماء فسويو بوقعي وقحساو .مهاربا ىلا بذكلا

 بوقعي عم ىلاعت هللا ىلا عارصلا بعل مهتبسن نم مهتاروت يف امن اذه
 اذهلك نم ءيشب قدصي نم ىللعف هب ربخاو هدعو اهف 0 بذكلاو

 ةرفكلا هارتفا امو موقلا :الّره رفك ميظعل اوبجتاف هبضغو هللا ةنعل كفالا
 سل رد واين نكت هللا ىلع نانثالا مهفالسا

 قلخ ءىش لك ددع هبضغو هللا ةنعل ةبلاك لعو اذه نم* 5

 مل يتلا ءارهزلا ةلملا نم هل كاده ام ىلع نيملسملارشاعم هللا اودمأف هلل

 نيملاعلا بر هلل دملاو فيرخت الو ليدبت اهبشي

 نم يه ىتلا ةحوضفملا ةشحافلا ةبذكلا اماو ( هنع هللا ىضر دمحوبا لاق )

 اور هول انف اها هللا لاش انا ركنا ام“ ف درربلل "ازتفالاو لحل لاحم

 نوعري هتوخا مم ناك بوقعي نب اذوهي نا صن مهتاروت يفرك ذ ابي
 نم هجارخلاو هيب مهيلع راشا اذوهب ناو فسوي مهاخا اوعاب ذا مثداوذا

 نع لزتعا اذوهب نا كلذ دعب رك ذ مث توملا نم كلذب هصاخيل بجلا
 اهجوزتف نموت ناك جر ةئباع ارو يمالدعلاةريحعم راصو هتوخا

 ةليش همسارخ الو مث نانوا هعسا رخ ا دلو مث ريع هما | دلو هل تلو

 اهعسا ةأعآ جورت ريع“ نا ةيلذغ نسب رك ذو انش اقرسباقن انك ذ لك

 نانوا هيخا نم اهجوزف ىلاعت هللا هلق كالذلو ابنذمناكو اهب لخدو راماث

 ناو هنم جوزتو ةليشربكيل ةلمرا تيقب و كلذل تاف اهنع لزعي ناكسف

 ينم لدعا يف لاق ذا اذوهي كلذب فرتعا دقو هنم جوزت موربك ةليش

 | هسفن اذوهيب تنز ىتح تليجت اهنا كلذ دعب رك ذو نبا ةليش اهتعنمذا

 دلاو



 * | «.ا/د*

 اذه لثم ابن سيل نمركتي الو ابن سيلف اذوهي عد مث ةمحس روما هّللاو
 نب ناهلس نا ىلع أعطق مهعججاب نوقبطم مهنا يف بمجلاو هلك نأشلا اما

 نوشخم نب ياشب نبزغوي نب ننوع نب يامشا نب مالسلا امهيلع دواد
 اواعخ اذوهي نبروك ذملا صراف نب نورصح نب مارون نب باذانيم نبا
 ةدالو ىلا نيعجار ةثيبخلا ةدالولا كلت نم نيدولوم نيلضافلا نيلوسرلا
 كالا اذهنم هلل شاح هدلو ةأأرءا عم لجر انزلا نم نوكي ام قا مئانزلا
 أحابم ناك اذه نا لصفلا اذه ىلع هتررق ذا مهضعب يل لاق دقلو يرتفملا

 يهواحا بمنوكي فيكو كاذ دعب اهتعجاضمنم عنتما رف هل تلقف ذئنيح

 نهرلاو طوفعسملا يدجلاب ةثيبحلا ةلماعملا كلت دنع اهفرع الو اهسفنب هفرعت م
 هدو تيملا.ةأرما اهنا كع.إل ايلا متغا ذا ةيناز اهنا ىلع اهئطو امناو نوعلملا

 ان زختكسف كن ويع ترقدقف ذئنيح احابمناكةلججانزلا نا تلقناالا'

 دا ةريكلا مال فه سفي اهءابن الا ىلإ يسن ةزينلاب نال ةماانتم ارابوتاجز
 اعيلع قحسا هل. تدلوف هج جوزت هنا مالسلا هيلع مهاربا ىلا نوبسني

 زا هديل تسدق..ةلرما ىلا جيوزتهلا ينوقس ذيل تومضتيا# جالمملا
 ناهلسو دوادو نوراهو ىسوم لسنا مهنم | دالوا هل تدلوف هن ارم تسيل

 ىنز هنا بوقعي نب نابور ىلا نوبسني مث مالسلا مهيلع ءايبنالا نم مريغو

 مالسلا هيلع بوقعإ هيبن ىلا نوبسني مث هيوخا ماو هبا يبنلا جوز هتبييرب

 هانز نم انرك دام اذوهي ىلا نوبسني مث ةبلغ اهضتفاو.اهركا اهب قسف هنا

 اعيلع ناملسودوواد لسنا هنم ادلو انزلا نم تدلوو تلبخ هيدلو ةارماب

 ةفقوملا ةروهشملاةينازلا بحر جوزت هنا نون نب عشوي ىلا نوبسني مث مالسلا

 .تارمع ىلا نوبسني مث احيرأأ ةئيدم يف بهو بد نم لكك انزال اهسفن
 هدحجلتدلو ذناحوي اهعساو هدلاو تخا هتمت جوزت هنا يوال نب ثبف نبا

 برق يف اهبسن ركذ اذكه مالسلا اعيلع ىسومو نوراه اهنم هل داوف رصمب
 ةأرماب اًراهج ىفز هنا مالسلا هيلع دوواد ىلا نوبسني مث عبارلا رفسلا رخآ

 نبا نزلا كلذ نم منم جسد اهناوي لح اجوزو ةبيصبح ةددج م لجن

 هتدخو عم هنا هترظظع ينعم ههضعب

 شرعلاو شرعلا ةازجا عبمج ىلع
 هجولا .ىلع هلك قوف وهو هتحت
 لاقو هنم "زج قوف وه يذلا
 مم يالي هنا «تظع ىنعم مهضعب

 نتكال | دقي ةهحن نطدعت مل

 ءازجا عيمج يفالي وهو دحاو نم
 نمو ميظعلا ىلعلا وهو شرعلا

 , نم ريثك ابق اميمج مهبهذم
 ىلاعت يرابلا تاذب ثداوحلا
 هتاذيفتدحب امزامهلصا نمو*

 ثدحم امو هتردقب ثدحي اغا

 ةظساوب :ثدحي اما 'هتاذل انيابم
 ثادحالاب نونعيو ثادحالا

 هتاذ يفنيعقاولا مادعالاوداجيالا
 تادازالاو+لارنالا نم ةئزدُم

 نم هتاذ نياب امثدحلاب نونعيو

 نيب نوقرفيف ضارعالاو رهاوجلا

 دوجوملاوداجالاو قولخملاو قلخلا

 مادعالا نيب كلذكو دجوملاو
 قلخلاب عقب اما قولخلاف مودعملاو
 ةردقلاب هتاذ يف عقب قلحلاو
 مادعالاب أمؤدعم ريصيامأ م ودعملاو

 نااومتزو ةردقلابهتاذ يف مفاولا

 ةريثك .ثداوح هناحس هتاذ يف

 ةيضاملا رومالا نع رابخالا لثم



 هناو ىتانتيالا دعب شرعلا نيبو
 ينو ةيلزا ةنودي ملاعلل نيابم
 ةيقوفلا تنثاو ةاذاحلاو زيمتلا

 ظفل مرثكا قلطاو ةنيابلاو
 مم نوبراقملاو هيلع مسجلا

 مكاق هنا اج هنوكب ينعي اولاق

 مثدنع مسجلا دح وه اًدهو هتاذب

 لج نب سر هي اود
 انكي نأ (هسفار 2 كلا

 مهضعب ىضقف نينا ّدمو نيو راحت

 موضعب جحو شرعلا ممر واحتلاب

 نيدوجوم لك اولاق امرونيابتلا
 هد ا ع مو

 ماو رهوجلا عم طرعلاكرخ الا
 ىلاعت يرابلاوهنم ةهجي نوكي نا

 هسفنب متاقوه ذا ضرعب سيل
 مئملاعلا نم ةهجب نوكي نا بميف
 قوف ةهج اهف رشاو تاهجلا ىلعا

 ىتج تاذلاب قوف ةهجيوم انلقف
 ةهجلا كلت نمير ىور اذا

 نف ةياهنلا يف فالتخا مل من
 نم هل ةياهنلا تبثا نم ةمسجملا

 تنثا نم مهنمو تاهج تس

 نه مهنمو تحن ةهج نم ةياهنلا
 ملو مظع وه لاقف ةياهثلا ركلا

 *يف ل٠" “

 عضوملا كلذ تاكس يل لاقو اهدجا مل هل لاقف اذوهي ىلا فرصناف
 دكصض نوكت نا ةفاخم اهدنع ام ذخأت اذوهي هل لاقف ةيناز انهه نكت مل

 قرهشا ةثالث دعبو اهدجا مل لوقث تناو اهيلا يدجلا تلسرا دق يناف
 ا تاج ب لاف تباين اناث دقو تنز دق راملل كنك _ نأ اذوب
 اذه فرعاف اذههل يذلا نم تلبح امنا اذوهي ىلا تشعب تجرخا الف قرحتل

 يدلو ةليش اهتعنم ذا ينم لدعا يمه لاق فرع ايلف اصعلاو رانزلاو متاشا
 تقو يف نامت اهيف رهظ ةدالرلا اهتكردا اف ثاذ دعب امعجاضي مو
 اناوجرا اطيخ هدي يف ةلباقلا تطبرف هدي جرخاو اهدحاردب اهجورخ

 تلاقف رخالا دلولا جرخاو هسفن ىلا هدي لخداف الوا جرخي اذه تلاقو

 هدي يف طبر يذلا جرخهدعبو اصراف يم-ف كاخا تصرتفا( 1) مل ةلباقلا هل

 لصفلا مث حراز يمسو ناوجرالا طيخلا

 بوقعي دالوا ركذ صصقو لوصف دعب مث ( هنع هللا ىضر دموبا لاق )
: 

 مهيف مالسلا هيلع فسوي ثعب ذارصم ةعم اولخد نيذلا ماشلاب نيدوأوملا
 نسلم رك دو راو صرافو اش ايح الا ةتالكادتبو اذومرت دق ميلك[

 روك ذملا اذوهي نبصراف انبا لوماحو نورصح اهو نينثا هسفن اذه

 بذكو ةبوذكمةؤيضفو راعمالكلا اذه يفف ! هنعمللا ىضر دموي! لاق )
 ةأرماب انزلا هبلط نم اذوهب نعركذ يذلاف راعلا اماف تقلا طرفم شحاف

 الف قرحلاب اهيل محلا يف هروج مث ايدج اهيطعي نا ىلع قيرطلا يف اهيل
 و ىرخا ةعنش مث اهنعو هسفن نع محلا طقسا ةلصحلا بحاص هنا ع

 هت أرما نم هل دوي نم هيلا بسني ال هنا فرع امل اذوهب نب نانوا نا هلوق
 ةأرما دلت نا ا دج بحت اذهو اهنع لزعي لمج هيخا تومدعب اهجوزت يلا
 نا لبق تام دق نم هريغ ىلا نكل هيلا سني ال نم اهجوز نم لجر

 هذهف هذه لثم مهبتك يف باسناو تادالو ناللا مف لعلف اذهاهجوزتي

 لاقي ةزهنلا ةصرفلا ةغللا بتك يف ذا داضلاب ال داصلاب كاخا تصرتفا هلوق )1١(

 همعصم ما ايغتغا اهصرتفاو اهب زافو اهغتَغا ةصرفلا نالف زهتناو ةصرف نالف دجو

00 
 هلئاو



 *« ]4 ها“

 هتوخإ نع اذوهي لزتعا نامزلا كلذ ينو لاق مث مثهداوذا نوعرب ذئنيح

 عضوملا كلذ ينرصبف ةريح همسا يعدي مالدع لها نم لجر مس ناكو

 ادلو تدلوو تلمح اهعجاضو اهجوزتف عوش همسا قانثك لج ةناب

 تجي تعضوو تام ثنا وأ هامسو ايناث تعضوو تلمح متاريعة مسا
 اذوب ركبريع اكو ةأ رم امدلو ركبريعاذوهيجوزفداولا نعتكسم أ مث ةليش
 ب ءا ىلا لخد ًانانوأ هنبال اًدْوِملاَعَ لتق كلذلو ديسا ايديني نم

 لخد !منم هل دلو نم هبلا بسنيال هنا مع الف هلسن يبل اهتجاضو كيخا
 ديسلا هكلها كلذلوةنم هتخال داوي الث اهنع لزعي ناكو هبخا ةارما ىلا

 0 هتنكراماثا اذوهلاق كلذ دنعف هنم اهيلع علطا يتلا ةشحافلل

 نم هبيصي نا عقوتي ناكو ةليش ينبا ربكي نا ىلا كيبا تيب يف ةلمرا
 ةريغك مايا دعب واهيبا تيب يف تنكسف اهعجاض نا هاخاباصا اما تملا

 ىلا هجوتو اهنزح هنع ىلستو اذوب راقت جر ةأرما عوش تنب تفوت
 كنتخ نارامانل ليقو ةنغ ىلا ”يلدملا قيدصةريح عم همانغ ٍزاَرِج
 تعنقلو لمارالا بايث اهسفن _١رع تقلاف همانغ اريل ةنغ ىلا دعاص

 لو ةليش ربك د١ كلذ تلعف ةنق ىلا ةكولسملا قرطلا عمم يف تذعقو
 لاف فرعت الثل اههجو تطغتناكو ةيناز اهنظ اذوهم اه ار الف هنم جوزت

 اذام هل تلاقف هنيكا اهنا لهجت ناكو كتعجاضم يف يل ينذئا' لاقو اهيلا

 ملا نم ايدج كيلا سبا اهل لاق يتعجاضم نم كتنكما نا ينيطعت

 امو اذوهي ال لاف تدعو ام ثعبت نا ىلا انهر ينتيطعا نا منن تلاقف

 نم تابخ كدي يتلا اممملاو كمازحو كّتاخ يل نهرأ تلاق كإةنهرا

 كلا 300-2 تناك يبللا لكشلا تقلاو تقلطنا مث ةدحاو ةعجحاضم

 ةأرملا نمذُْح اي أل ”يمالدعلا هر دص عم يدجلا اذوهي عبو لمارالا لكش

 عضوملا كلذ ناكس نم اهدجي ل ذا اهنع لأسف اهدنع هدو يذلا نهرلا

 ةيئاز مضوملااذه يف نكت مل هل اولاقف قرطلا عمج يف ةدعاقلا ةأ املا نيا لاقف

 >6 | ©. اف لوا للملا يف لصفلا

 نيعمتجاوناك هتوخا ناو فسوإل فسوي ةوخا عبب ركذ مث 26 لصف 4
 غلب فئاوط مثو ةنسلا لها ىلا

 اهوصاوةقرف رشعىنثا ىلا مثددع

 ىأر مهنمدحاو لكاو ةيمصيملا

 ةألع نع كلذ ردصي م هنا الا !

 مانغا 2 نع لب نيربتعم
 اندرواوأبه ذماهدرفت نك
 ادا اا ا قدم
 دبع وبأ صن هنم عرفتي امال

 شرعلا ىلع هذوبعم نا ىلع هلا

 اتاذ قوف ةهجي هنا ىلعو: رارقتسا

 يفلاقف رهوجلا مسا هيلع قلطاو
 هنا ربقلا باذع ىسللا هباتك

 رهوجلا ىردحا تاذلا ىدحا

 ةىكصلا نم شرعلا سامم هناو

 لوحتلاو لاقتنالا زاوجو ايلعلا

 ىلع هنا لاق نم مهنمو ا

 مهضعب لاقو شرعا ءازجا ضع

 نورخ أملا راصوهب شرعلا 5

 قوف ةهجي ىلاعت هنا ىلا متم

 لاقف اوفلتخا مث شرعلل ذاحبو
 شرعلا نيبو هنيب نا ةيدباعلا
 ردق رام ةفاسلاو انمئلا إم

 هب ثلصتال رهاوجلاب الوغشم



 ةعوفرم ةمركم فحص يف لاقو

 ةرفس يديأب ةربطم
 لاقو ردقلاةل إيف هانلزنا انا لاقو

 | هيف لزنا يذلا ناضمر رهش

 تاي. الا نم كلذ ريغ ىلا نارقلا

 بهذ يلا لا+ نم ةهبشملا نمو
 ربظي نا زوجي لاقو .ةيلولحلا

 م صنم ةزوصب ىلاعت يرابلا

 لزنيم السلا هيلع لي ريج ناك .
 ميرأ لت دقو يلارعا ةروص .يف

 هيلعو ايو. ارشب مالسلا اهيلغ

 هيلع هللا ىلص ينلا لوق لمح
 نرسحأ يف يبد تقل مو
 ىسوم .:رع ةاروتلا ينو ةروص
 ىلاعت هللا تهفاش مالسلا هيل

 ةعيشلا نم ةالفلاو اذك يل لاقف

 دق لولحلا مث لولحلا مهبهذم

 ىلع لكب نوكي دقو ءزجب نوكي
 نا مهبهاذم ليصفت ين ابس ام
 باص ١ (ةيماركلا)ىلاعت هللاداش
 اهناو مارك نب دم هللا دبع: ىل

 ناك هناف ةيئافصلا نم

 ىهنني هنأالا تافصلا تبني نم

 دقو. هيبشتلاو. ميسمتلا يلا هيف
 هباستناو هج ورخ ةيفيك انرك ذ

 ةررب ما

 ا نوملاعلا بر نم ليزنت نوررطملا

 هانددع

 وبا لاق)
 رك اللي ةكرانشمبطتوتو /ممجازروت ضني قيعنس كن: ن دي زاب فسوب دعب

 1ةلةنألا # 

 ١١ هلادلو هنال نيمانب ة هدم بحوت َدْلهلا هذه ( هنع هللا ىذر دمع

 هلاخي نابالل لاق بوقعي نا اذه لبق ركذ هنال فسوبل ةبحلا يف نولوبزو

 نيس تسو كينتبال .ةنسن ةرشع ميرا كلذ نم ةنس نيرشع كتمدخ

 مل'ليخار هأطعا مايا ةهببس دعبو ةئيل ءاطعا نينس دعب نا ركذو كتاودال

 مثنيناور هل ثدلو ةئيل ناو طقف ةثيل وبا وهو مايا ةعبس الا أعني نكي

 بوقعي كاذدعب تطعا ليحاز ناودلولا نعتدعق اذوب م يوالمث نر مم

 بوقعيل ةفلز اهتما هم تطعا مث يلاثفن مت اناد هلت دلوف أيحوزتفةباب أمتعا

 اهتذخا حافل يف ةئباةسام بحار هل تقلطا مث ريش أ مث اداجهل تدلوفاهجوزتف
 هلاخ ةلماعج بوقعي ادا ف سوي ةدالودعب مث فسوي ليحار هل تداوفامنم
 مهتاروت صن هلك اذه ن ينس س هل 0 هع ةياعرل اه رك ةرجا ل اع نابال

 ناو كش الب طنقف نينس تس نوندم تنس

 لبق تناك يتلانينس عبسلايفدبالو اودلواغلاف نيماٍذبا اح بوقعي دالوا عيمج |
 دلو تدلو زبشا ةرشعلك قف ةعس دالوالاوك شالب ةزوكذملا نينستسلا |

 ةدحاوةنسالا سوي لعدي زي الواوباز نايف كاشالف اذه مقا نكمل

 7 يتلاةدملا يناتنا ىعاذه لقاو طقفنيتسالا رع اسي هياعدي زيالو طقف

 اهل نادب الو بوقعي اهيف اهلزتعا ىتااةدملاو دلولانع اهيف تدعف ةئيا نا

 ما دنع هل ناك اديهنؤي نا حصف

 هذه نع قييضت ةدملاو امم ادلو  فسوي و نولبازغ اذه لف [ه ارادقم

 للف زوجي الو دب الو ةرورض هب عوطقم ايرزكإ» ربخلا اذه ينف ةمسقلا

 ةلعتفما نا مصف ءايبنالا نم ين لع الو ىلاعت هللا ىلع هزت الر بزكلا

 هيف تنكماوا دعب ناو جرخمو ض. ناو هجوربخلا اذهل ناكولو ةلدبم

 دنع مهتاروت يفو ٠ ةيفاعلا هلل ل اسنو ءانركد ام ليوأت هبف غاس وا ةليح

 اير. هنا الا تادلاولاو ءاممالا يفطيذختو ديدش لابخ وسيع دالوا ركذ
 هتاياع«انبتت نكلو كلذل هدارياب نامأ ف ةئيعض ةديعب هوجو ىلع جرخ

 كشالب ةَدضَقلا كلب لهاج دارنا هناو بذكلا هيف ىلغالا رهظالاف

 لصف



 يا هنا“

 | روكذملا لصفلا ينو 6 لصف 3“
 نم يناثلا رغسلا يف من ليئاز و نكل بوذعب مويلا نم

 يعن تدنا بوقعيل لاق ىلاعت هللا, ن

 5 لاق مار

 بوقعي كلذ دعب هأمس دقف ليئارسا ىنب فرعو بوقعي ل ال لق ىلاعت
 ىلاعت هللا ىلا هبذكلا ةين هذهو

 مذ نئا'نِووأَر مجاض عضوا كلذب ليئارسا انييو لاق مث 26 لصف 9ع
 نان اذهدكا مث بوقعي انباو هاوخا اهو يلاثفنو ناد مايو ةيلب هيبا ةيرس ا

 هتبطاخيو مالنبلا هيلع بنوقعي توم ركذ لوالا رفسلا رخا برق ين ركذ
 كيبا ريس لع تدعص كلنا هنبا نيبائورل لاق بوقعي نأ انبا انا هب

 مهاروت يفاركذ نا دعب صلخت يشار ار تاذتبا ام سيلو هشارف تخضوو

 انعم عيطضاو مال لاي ء بوقعي تنب ةنيد ذ>اى وحلا روخنب مكش نا

 نارتو رجل ك1 0 لا مانا ايلجا كا: غئاطذاو
 مه |علتف هيدا قعر جبوقعي ناكناف هموم لها عيمجو هنبا ريكشو رو

 يف همك الو هين هللا لذخم نا هللا ذاعم يي يذر دمعوبا لاق)

 ا كلذ ركني ال مث حتاضفلا هذه نم هتباو هت دا ةمرح

 طقذ فيعضلا ريزعتلا

 *ء انثا بوقعي دالواو لاق ثاذ دعبو 26 لصف 9«

 ليحار هانباو تولوب زو ركاسيو اذوهيو يوالو نوععذو توقعي ركب

 داج م ةما ةفلز انباو يلاثفنو ناد ليحار ةما ةبلب انباو نيمايلبو فسوي

 نيباؤر ةجل دالوافرش

 مارأ نادفب هل اودلو نيذلا بوقمي ونب ”الوه رشاو
 اراب لقبك هنال رهاظ بذك اذه دك هنع هلل ىضر د وبا لاق 9#

 أ تيب نملايم) ةدبزاا ىلع مخلل تني ترقي اشاوقاب الا بوقعيل ذولا نما
 | الو بذكلا رعي ال ىلاعت هللاو رهدب مارا نادف نم هليحر دعب سدقملا

 نايسنلا اذه ىسني

 اناكو لاق اعياد تير ككل زك

 هت>وخي# يف هل

 دلو ناك هنال فسوي تحي ل ئارس

 يف نونماوملا هعحسإ يذلا وهو
 باجح ريغبىاعت يرابلا نم ةنجلا
 هلوق .ىنعم كلذو .ةطساو الو
 لوقا ءالنس ىلاعت
 هلا نانا يوك لات فلوق ؤزهو
 راغ نم هتا>اتنهو ناملاعلا بر

 نوم هللا ماكو لاق نيح ةطساو
 لع كتيفطصا فاو لاق ًاهلكت

 يورو ىمالكبوىقالاسرب سانلا
 ءالشلاو ةالصلا ةياع ىبنلا نع
 كنك« ىلاعت هللا قرشا هنا

 قلخو هدب ةاروتلا

 7-3-5 ع

 ندع ةاح

 غو هديب مدا قلخو هديب
 حاولالا يف هل أنعكو ليزاتلا

 هايضقوب ةظَعْوَ ء يش لك نم

 7 . هيد“ نحف اول /اة ِء يك انكي

 كرادت الو من 57 ند

 اولاق فل لاهل ضرعتيملا رماانلوقع
 وه انلق هللا مالك نيتفدلا نيب ام

 ىلاعت هلوقب هيلعاودشتساوكلذك

 هئاراتسا أ
 نمو هللا مالك مل . ىت> ةرجاف

 مهم ام هنا مولعملا

 يف' ميرك نارقل هنا لاقو.هارقن

 الااهنفعال نوكأ تانك

 نيملاملاسر ءم ليزات نوربطملا

 1 كلل نم دح اناو

 يذلا اذه ال



 نو رخ الاو نولوالا هعمل توصب

 مالسلا هيلع ىموم نا اوورو

 رك هللا مالك مم 2

 فاسلا تعا اولاقو لضالسلا

 ريغ هللا مالك نارقلا نا ىلع

 . وهف قولخم وه لاق نمو قول

 نارقلا نم فرغن الو هللاب رفاك

 هرصبتف انربظا نين وه أ. الا

 نوفلاخملاوهبتكلو هأرقتو هعمسأو

 اذه نا ىلع انوةفاو ةلزتعملاك |:

 (ًوقلاخو هللا مالك انيدب اينيذلا

 أضيا نوجوجحم مثو مدقلا يف

 ةيرعشالا امأو ةمالا. عاجاب

 دق. .نارقنا نا :ىلع انوقاوف
 انيديا ين يذلا نا ف انوفلا>و

 مثو هللا مالك ةقيقحلا يف سبل
 نا ةءالا عاججاب أضيا نوجوجم

 اماف هللا مالك وه هيلا راشملا

 تاذب ةُئاق ةفص وه مالك تابثا

 الوءاهرتملد الر لاق! يرابلا
 أهعمدن الو اهآرقت الو اهبتكت

 هجو لك نم عاجالا ةفلاخوبف
 نيتفدلا نيب ام نا دقن نمي

 ليريج ناسل ىلع هلزنا هللا مالك
 يف بوتككلا وهف مالسلا هيلع
 ظوفحلا حوللا ينوهو فحاصملا

» |» 

 صنب .بوقغي عرمصب نا نع زم لجو ع هللا نا اولاق ىتح ةروشلا هذهب

 ىلع :اًيوق تنك لاف هنا ىلاعت هللا نع موق كلذ قّحو مهتاروت مالك

 ةنأ :ةذاربخلاب#رصتيلا ها :نضمب قربخا دقلو سانلا لع فيكف ىلامت هللا

 الو: كلش الب“ لام هلا مسا اوه“ مهتما ”نياإوأ ليئارملا .ءاهس كال
 ةعراضملا دعب تراك يذلا طبضلا كاذب ا كل لي هللا رسما هأنعف فالخ

 تبرض دقلو "ىلع كرابت ىتح كءءدا ال بوقعي هل لاف ينعد هل لاق ذا

 7 ىلع اوتبنف للفحم لك يف لادجمل مهنم نيضرعتملا هوجو لصفلا اذهب

 نع اهب ربعي ميهولا ظفل نا لاقو ميهولا عراص برقعي نا ةاروتل
 3 لطب 3 قاس مذ تاقف ةكولم ا ومن كي عراص اغاف

 لاق بوقعي نا هيفو سانلا يفلان كيلي امزوخكوفان الكفل وون

 هسفن ةمالسن « به نا ةتبلا نكمي الو ينفن تللسو ةهجاوم هللا تيأر

 ينب ىلع مرحي نا بوقعي صن 11 كلملا س٠ نم علبب الو كلملا ىأرذا
 كالذب عضوملا يف ممهنا هيفو كلذ لجان رم دبالا يف دفقلا قو علك نال دا

 ناكل مث دن لاتحا الب لو زع هلو هو لي هبف لبق هنا يي

 كلمو ين عراصت ءاطخلا نم الين نكتم زاجل دنع نرغركاك كك

 ناف ) ءادن ألاو ةكئالملا ةفص الرصنعلا يف نيدحتملا ةغض هذبفىنعم ريغل

 ةناكر نال ( معن انلق ) ديزي دبع نب ةناكو.خراص مكين ن نا متيور دق (لبق

 نكي ملو برعلا ةربزج نم ناك
 ماللسالا ىلا هاعدف ةدئازلا. ةوقلاب افوصو. سو هيلع هلل نسليتا كويكر

 هيلع هرماف تازهعلا نم اذه نا ىأرو كب تنم ١ ينتعرص نا هل لاقف

 يف هموأقي مزمل تح ةوقلا ن

 .كوريفق ةدم دعب ةناكر

 لكا اذا نكلو لاقم ماقم لكك نكلو قمحلاو لقعلا ني 1 نيسمالا
 نمسلاو نبللاو ياشلاو مهمولق اهب دحشت ىتحزبخلا روسك مدنع ةكئالملا
 تئاصم هذهو تاقرطلا يف سانلا عم عارصال مهضعب 7 افرياطفلاو

 ةلدبم مهتاروت ناب نيقلا ةمصو مالذخو مهلالضب ةدهاش

 او تقول هعرص مث كلذل بهأتلاب ءالسلا

 لضف



 07 تاروت يف مارح أعم نيتخا حاكك نال دب الو تباث خجلا اذهب مك

١١1 

 تلقف ىسوم لبق ىلاعت هللا نم ةلزان مئارششلا نكت مل اذه يف مهضعب يل لاق
 لك مالسلا هيلع حونل لاق ىلاعت هللا نا تاروت صن يف سبلا بذك اذه

 ال همدب مهلا نكل كتيطعا بشعلا ءارضكن هلك أ كك نوكي يح بيد
 لبق ميرحتو ةحابا ةعيرش هذبف اهبلطأسف مكسفتا يف م وامد اماو هولكأت

 مالسلا هيلع ىدوم

 هدلو نم رشع دحاو هتيراحو هنقأزإما زاجا 0 الو لاق هدالواو ةثاتنذ

 ملخناف هذفن قح برضه نع زجع الف يصل ا ىلا لجر هعراصو هدحو قبو ةضاخملا

 2 لاق رقلا علطدق هنال ياخ هللاقو هعم هتعراصم ف بوقعيذ:قح

 ىدت تساهللاق بوقعي لاق كما فيك هللاقف لع كرابت ىتح كعدا

 ىلع فيكق هل ىلع ايوق تنك كنالجا ند للي ئارنسا لب بوقعي مويلا نم
 هيلع كرابو يما نعينل أسآ مل هللاقف كممماب ينفرع بوقعي هللاقف سانلا

 ىلاعت هللا تي أر لاقو ليثينف عضوملا كلذ بوقعي يم-ف مضوملا كإذيف

 جرغي وهو لسينف زواج نإ دعب سممتلا هل تغزبو يسفن تلسو ةهجاوم
 مويلا ىلاذخفلا ىح ىلع يذلا تقعلا ليئارسسا ونب لكأي ال.اذهو هلجر نم

 ةضانقتاوزهنبا عون بوقفة: ىدج اير الالا

 اممم رعشقي فاس ام لك لع تفع ةعنش لصفلا اذه يف (دمح وبا لاق )

 عرفك انيلع صق لجو زع هللا نا الو ميظلا هللابو لوقعلا لهأ دولج

 انثئسلا تقطن | ءاينغا نحنو ريقف هللا نا مطوقب و ةلولغم هللا دي مهوقب

 انل لجو زع هصن اهف هولتن اك هل نب ركنم هيكحن انكل مئاظعلا هذه ةياكحب

 ْ ميكفا نم ا ريذحت

 هللا عراص بوي نا ناككا اذه يفركذ ( هنع هللا ىذر دمعوبا لاق )

 عارصلابعل نع فيكف هقلخل هبش لك نعو ثالذ نع هللا ىلاعت لجوزع
 اوفتتكي ملمث ةرورض ريغا الف لوقعلا لها اماو ةلاطبلا لها الا هلعفيال يذلا

 « يفتك ىلع هفك وا هدي عضو |

 يف .هلمأنا دزب تدجو ىتح هلوقو

 ىلع اهورجا كلذ ربيغىلايردص

 مانتتجالا , تباقنص يف فرراعتي ٠١

 بيذاكا رابخالا هس اودازو

 هيلع يبنلا ىلا اهوبستو اهوعضو
 اسمرككاو مالسلاو ةالصلا

 هيبشتلا .ناف دوييلا نم ةستقم

 تكتشا .اولاق ىتح .عابط مهيف

 لع سر كب الملا هتداعف هاني

 هانيع تدمر ىتح حون نافوط

 هتحن قرم طبل شرعلا ناو

 هناو ديدجلا لحزا طيطاك

 ةعبرا بناج لك نم لضفيل
 ينلا ع ةييخللاةعوزرو غباصا

 لاق هنا مالسلاو ةالصلا هلع

 ينخاكو ينخلاصف يبر ينقل

 ىح يفتك بدال م ديب مضوو

 ىلع اودازو هلمانا درب تدجو

 نا .نارقلا يف ملوق هيشنلا

 موفرلاو . تاوصالاو . فورحلا
 لقسرال اولاقوةيلزا ةيدقةبوتككا
 ةلك الو .فرحب سيل مالك

 يورام(اهنم) راتخاب هيفاول دتساو
 مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نع

 ةمابقلا موي. ىلاعت: هللا يان



 دواد نع ىكحو مددزي و هددوؤزب

 نع يفوق هنا يداوم ا
 :ارو اع فول 05 ةيحلاو جرفلا

 محو مسج دوبعم نا لافو كلذ

 دي نم ءاضعاو جراوج هلو مدو

 نينيعو ناسلو سارو لجرو

 ال مسج كلذ عمو لرينذاو

 مدو مودلاك ال لو ماسجالاك

 تافصلارئاسكاذكو .اهذلاكأل
 تاقولخملا ن 7

 لاق هنا يي نثتهإ هيا الو
 هرديص ىلا هالعا نم فوجا ره

 هل. ناو كلذ ىوسام تعدم

 ايس هبل الوهو

 اماؤ ططق رعش هلو ءادوتس ةرفو

 ءيجملاو لاش راو هجوأ

 كلذ ريغو ةقوفلاو ا

 ميغيام ىنغا اهرهاظ ع اهورجاف

 نم رابخالا .يف درو ام كلذكو
 قاخ* مالسلا هيلءهلوق يف ةروصلا

 ىتحهلوقو* نمجرلاةروض ىلع مدا
 هلوقو*رانلا يف هددق راجلا ف

 نم نيعبصا نيب :نهوملا ب
 ةنيط رمح هلوقو* نما مياما

 هلوقو # ًاجابص نيعبرا هدب مدا

 طق ليئارسا اونب كلم

»4 ٠ 

 مهرارفاب ليعامسا ينب الو طول ينباالو وسع ين
 باومو ريعاسب مهئاريم يف مهبتكك رارقاب طو) اوبو وسع | 23 يقب.دقلو

 اوذب ميكلم مث مهئاريم نع مهحورخاو ليئارسا ىنب ةلود كاله دعب ناعو

 نم هلي ومنو ةسزكهمالا تناك ةكرلا كلت ير أف ميلا ىلإ ليعيم
 جرخت نا مهمعز يف ثلا ةذوخاملا ةقوربملا ةكربلا قح نكلو نالدخلا

 هلياليم ول

 تلقح لاو نب ناب ال هاذ ىلا يضم ةم ذأ بوهعي نارك د مث ل6 لصف

 فىرخصلا كل نأ ليحار ىف ى نواس عيش ينل ديحا هل لاقو ليحار هبا هلا

 يدنعرفا اًرخا| الجر اهيطعانا نم نبحا اهازا كيطعا نإ نابالدل,لاقق

 أ هتبح ف ةريسإ اماياددنع تراصو بيرتس عيد ليحار ف بتوقع مدحو

 ناءال عمجو م 98 , لخدافيءانات 3 اك ذايتجوز ينطعانابالل بوقعي لاقو

 لخدوديلااهفزو هتباةئيل ذخا ىنماب ناك الفةعلو عنصو عضوملا لها عيمج

 ليحار يف 0000 دام نابالل لاق ةئيأ ان ايكو هيلا ناكل ل

 ىرغصلا جوزن نا |ةعضوم يف ازكه عنصن ال نابال لاةفينتع دخ إذ كتمدخ

 ميس اهمدخت ةمدخي هذه نقيل كيطعاو .ذه عوبسا ل كا 0 لبق

 ليحار ىطعاو ةئبِ عوبتسا لكا او كلذك بوم معيض ىرخا نونس

 ةجوز هل نوكحا هبا

 مرارقا هو رهدلا ةدب !١ (١ لصفلا اذهيف ( هنع هللايضر دمجوبا لاق )
 ىلا ةئيل تلصكل اهريغهيلع 2 ل داف ليحار حدر "مالا سلا هلع بوعي نا

 ذخا هنيعب انزلا وه اذهو ةنباو روكذ ةتس هنم اهل دلدو .حاكك الب هبنج
 ةدايبنا ذاعاو ةءوسلا هذه نم هيبن هللا ذاعا دقو ةعيدخب اهجوزتي مل ةأرما

 هذه لثم نم اونوكي نا. نم ناهلسو دواحو نوراهو يسو» مالنسلا منهيلع
 ناف *تانايدلاب بعالتم قيدنز ديل

 حمبس ناىلعف انلق*جوزت ىتلا تسيل اهنا ملع ذا اهجوزت دق هنا دب ال اولاق

 موصم ما ادبا قبن ينلا ةيهادلا ةدبالا سوماقلا يف 31

 و ن 2 ا ةرورمض ل. مشل اذهو ةدالؤولا



 « | ”ةب

 »6 تايه
 اهزاك + اعتر اعأ دقو ربخم اهاراغص ىحت نأ عيبر ا

 عجر. تح يضقنت ال اهناب نوبي اونك يلا دامالا عيمج يضفل عم ايس ال
 هش اكلنا + نورظتني مهناف تربدأ ةمآ لك نا اولعاو مما

 ديعاوم كلذ يف نوركذي و اهسفنا ليئارسا اونب هب ىنتام لثمب ةعجرلا نم
 دنواه مارب سرفلا سوجم راظتناك قرف الو لماك ”لمأف مديعاوك

 نورظتني نييذلا ا رضفااوّرلا راظتناو ةرقبلا بكار

 ينايفسال مثريغ راظتاو ىر 5-5 5-5 نيئاصلا راظتناو باوتحلا يف

 يده الو الإ يس * هلثع ماخسلا دلي يغب 6

 نجلأ عون الان غ ةبكلو + اشحلا يفرانلك مايالا لع ظغو

 دض مص دقل يريعاف كما اونب كال دحلو كتوخا يلوم نوكت هلوق اماو

 07 نابال هع نبا رغار ناك بوقعي نا مهتاروت يف ذا اتابع الذ

 تيوس ميزو اواو فلل م, رشع همدا>و كمال نب روحان نبا

 ةريشك ارارع وسع هبيخال دعب مم قا نكي مل نم اشاخ هدلو
 بوقعي ىبب نم دحا طق كاله الو طق توةعيل طق وسلع دحس امو

 طق دعت هو هل هباطخ هد وسيعل دعت توقعي ناو ودع يب

 رغاصا مث بوقعي هل لاقف هدالوا م وقع اق بوقعيل وسع

 هل لاقو وسع ءاضر لاط بوعي ناو كافل ىلع مهي هللا < نم

 تيدها ٠٠ ليقاو ىنع ضرافدللا ةجهب ىلا رظن نك كهجوىلا ترظن ينا

 هينبو وسبع ىرن اف ذثيح بوقعي ةيده لبق ارحلابوسع ناو كيلا

 مهئاريم مهتاروت رارقاب وسيع اونب كلم كلذكو هينبو بوقعي يلاومالا
 كلامي نا لبق ناعو باومب مهتلريم طول اونبو ةارشلا لابج يهو ريغاسل

 نودغتي تام رهدب ندرالاو نيط فب مهئاربم ليئارسا اونب

 اهو مهبتك رارفاب 0 | ينب ةلود لوط مهموؤاسي وأ ليئارس لا

 دايك از" كوخ اومن نإ ناب ال اني دياب يقلا ةاروتلا يف ) ( ١

 فكرا لب كلذ ساج نم درو

 راه ةرانع: لا اهركذ يف جاتحا

 ره اذيف :ظنلب اظنل دزو اع ابنع

 نموه سولو ةمالسلا قيرط
 ةتامح نا ريغ :ىش يف هيشنلا

 ىلإ يشير يفلا هيو ا
 او>رص ةيوشحلاث يدا باوضا

 ٠ نييماشملا لثم هيبشتلاب

 ورصن لثموةعبشلا

 ةهشلا لها نم مثريغو يححملا
 ءاضعا تاذ ةروص عدزتمت اولاق

 يسرا لاطوؤاللا منذاماز

 لوزنلاو لاقتنالا هيلع زوجي
 نيكفلاو ٠ رارقتسالاو 77

 يقاعنف !ةنميشلا ةريشم اناف
 اماو ةالغلا باب ف مهتالاقم

 هيئطا

 دقو

 يرعشالا رك ذف ةيوشحلا ةهبشم

 نعىكح هنا ىسع نباح نع

 يبجملا دمحاو .شمهكو رصن
 ةسمالملا مهبد ىلع اوزاجا

 .:ر* نيصلخلل ناو ةحخلاصملاو

 ةرخسإلا او ايندلا يفهنوشاعي نيمسملا

 |نم اوُغلب اذا

 داحتالاو صالخالا دج .ىلا

 ضع نع( يمكلا ىكحو !ضحلا
 ايندلا يف ةيورلا زوجي ناك هنا

 داهتحالاو ةضايرإ



 هعبصأب ر اشا 0 يدب تةلخ

 نيب نمؤملا بلف هتاور دنع

  نرمرلا مياضا نم نيعبصا
 هعبصأ ملقو هدي مطق بجو
 ةيالا ريسغت يف انفقوت امنا اولاقو

 عنأا (اهدحا ١ ني رمال اهليوانو
 ىلاعت .هلوق يف ليزنلا يف دراولا

 2 ممولف يف نيذلا اماف

 ءاغتبا هنم هبأشت ام نوعبتيف

 هلبوات لعيامودلي وأت ءاغتباو ةنتنلا
 نولوةي علا يف نوفارلاو هللا الا

 نذف انكر“ كاع ملك ه1

 فنرا ( يناثلاو ١ ميزلانم زرتحن

 قافتالاب نونظم رما ليؤاتلا
 ىلاعت يرابلا تافص يف لوقلاو

 انلوا اهرف زئاج ريغ _درظلاب
 يرابلا دازم_ ريغ ىلع ةبالا
 لب مغيزلا تي انعقوف ىلاعت

 ملا يف نوؤجارلا لاق اك لوقت
 هرهاظب انما انبر دنع نم لك

 هللا ىلاهلع اناكوو هنطاببانقدصو
 كالذ .ةفرع؛ نيفاكم انسلو ىلاعت
 امال طئارشت رم سيلا
 رثكا مهضعإ طاتخاو هناكراو

 ةيسرافلاب ديل اريسفي ل ىتج طايتحا

 امالو ءاوتسالا الو هجولا الو

 _ ع« موو

 تناك اما بوقعي ةكرب نا مثرابخا يفو ( ةيناثو ) مهسفنا الا نوعدخي

 نم مالتتلا مغيلع ءايبنالل شاحو ثباختو ةعيدخو شفب م
 ذاشلا الا عداخلا ثيحلا الامم ىتلت اف دوهبلا ةقيرطل اهنا يرمعلو اذه

 قيرط ىلع هتمنن ىطعاو هكح ىرجا ىلاعت هللا نا مرابخا شو ( ةثلاثو )

 يف دحا كشر ال ىتا يشو ( ةعبارو )اذه نم هلل شاحو ةعيدخلاو شغلا

 ملبعكي ذل لذنلا متزب هعدخ ذابوقمي كراب ذامالسلا هيلع قامجا نا
 ةميدخلل ةعفنم ياف بوقعيلال اعد هلو وبيع ربلا كلل, دصق اما سوملا اذه

 ةضفارلا نم

 دما ىتاوا ليدرأج اطحاف يلع ىلا ليدبج ثعب ىلاعت هللا نا نيلئاقنا

 ىللعف بوقعي ىلا تضمو ةكربلا تأطخاف وسيع ىلع قاحسا كراب اذكهو

 ةيلاغاا قمحيالا ةيضقلا ا لقع مل ن ناك وأ انهه

 ةوجواماو *ةيضقلاهذهيف شفلاو ثبحلا هوجو هذهفوللا ةنعل نيتفئاطا انلكأ

 مالسلا هباع بوقعي ىلا بذكلا مهتبسن اذ نم اًددج ةريثكف بذكلا

 كنبا انا قاححا هيبالهلوق (1ذوا ) عضاوم ةعبرايف 3 و ىلاعتهنأ ين وهو
 لك 1

 نم لكو .سلجاف يل تلقا عيج تعنم هيبال هلوق ( ةثلثو ) هركب

 نس هنعطاالو 0 هل لاق نكي + ةنالي قب ىف نابذك :ىدهف يديص

 معلا, كمدخت هل لاق ذا قاعحا 0 نال ب ا

 تراك الووسع هنبا نكي مل هنال. قسن يف نآتب

 بيل هوقو كما اون كل دهحلو كنوخا يلوم نوكتو بوعشلا مضختو

 بوقعي طق مم كلو دمتم ناو تايلاوتح ناتك دهر يدل كيلو

 دعت الو 1 يلاوم اوناك الو بوعشلا مل تعضخ الو هدعب هيأب الو

 لك يفو ةدلب لك يف ممالا او هدخب . ليث ارتسا يب 0 :: هل الو مل

 اولاق ناف ام مايأ يف 7 اعدق بوعشا اوضخ مثو ةما

 مل اناق اذه نك

 عئادب ءايؤتسلا مئاضب ينام لاو اني راغصلا ىلع متلصح دق



 «ي | ا

 موي عا الوتضت دقينب ايوسيع هنبال لاق قاعسا نا رك ذ مث6لصف ع

 1 ئتتئاو :بحا 5 اماعلغ :هنم يل عنصاو دا يل دصو جرخاف يتوم

 اًطوعملا وثني ما ةقفر ناو تودا نا لبق يسفا ككراتت يهلك ال

 ليو قاف اماعط (عنم ف منصتو ناي دج ديف اهب ةيلاضي اطيز

 وسدغ نرا همال لاقبوقعي ناو هيلع كرابتو هلك ل هبا قاحسا ىلا

 ىعاللاك :هدنع وكل يب 0 نا. يباح مل 6-4 انا لف دا يلا

 ناو كتل عافدتسا "لع همأأ هل تلاقف اقف ةكرب ال ةنعل يسفن ىلع بلجاو
 ربك الا اهل ع اثق 2 تذوب 59 هن هترماأ٠ لعف بوقعي

 هتطعاو هقلح لعو هيدب ىلع نيبدجلا دولج تاعجو بوقعب اهتسبلاو

 يدلو اي تنا نم قاحسا هل لاقف يبا أي هل لاقف هيبا ىلا هب ءاجو ماعطلا

 لك تو نساجاف يل تلق ام عينج تعننم كركي وسيع كابا انا بوقعي لاق
 كدجا ىتح مدقلا بوقعيا لاق قاحسا ناو ' لع كراع يديص نم

 توصلا لاقو قاحسا هسخبوقمي مدقتف ال ما وسيع يببا تنا له يبي
 ان لاقفوسع يننبا وه تنأ له لاقووسع ادي ناديلاو بوقعي توص

 بوعشلا كل عضختو مالا كمدخت «كلت هتكرب يف هل لاقو هيلع كرابف

 ديصلاب ىلا وسيع نا ركذ مث كما اونب كلل دعحأو كتوخا يلوم نوكتو
 اناطاسهتريص دق بوقعي نعوسيعل لاق ةصقلا قاحا فرعالف قاحتا ىلا

 رهن“ ديا" ةهكوأببا قا قاوم هيلا قالزه اريل هتوخا عيمج تلمجو

 ةامهسلا ىدن البو كنك نوكي ضرأالا مند الب اذوه هتكرب يف لاقو

 كنا مممجت انيَح نوكي نكلودبعتسل كيخالو شيعت كفيسبو قوف نه

 كقةنع نع هرينريكت

 ءايشاوتاب وذكاو اضف لصفلا اذه يفو ( هنع هللا ىضر دمعوبا لاق )

 هنا مالسلا هياع بوقعي هللا ين لعمهفالطا كلذ (لوأف) تنازل هبشل

 :ادعالاو رافكلا عم سانلاءانبا نم ريخديف نمتدعبم اذهو هشغ غوماب ١ عدخ

 اذه ةلظ هوبات تاع( فيفأكساوعن هذه أضيا ين هيبا مه يب نم فيكف

 للملا يف لصفأا 1/1 «*

 هعم قحلا رودي هلاوحا ميج يف

 كلتلا نا"(: ةباشلا)ر اذ ؟كنح

 اوار ال ثيدحلا باعصا نم

 ةفلافعو هللا ]2 يف ةلزتعملا لغوت
 ةمئالا نم اياز اعلا

 يب نم ةعامج مثرصنو نب دشارلا

 نم ةعاحو ردقلاب 5 ىلع ةيما

 يا : لع سابا ينب كافل
 1 ارَقلا قلو تافصلا

 ةءاقلا ما لهدف ثازل اق
 ت0

 هللا لص ىتلا رابخأو تانكلا

 لوفح الم اناناس ديع
 ةعامجو ٍيناهغصالا ىلع عربا

 جاهنم لع اورق فلسا هم نم
 506 مهلع نيمذقتلا فلسا

 نب كلام لثم ثيدحلا باوضا

 اوكلل-و ناهلس نب لتاقمو سنا

 اع .نءأو اولاقف ةمالسلا قيرط

 الو ةنسلاو باتكلا هب درو

 امل من نا دعب !ليواتلل رعت

 ائيش هبشي ال لجو زع هللا نا

 يف لثمت ام لك ناو تاقولخملا نم
 اوناكو هردقمو هقلا> هناف مولا

 ناةياغ ىلا هيبشتلا نع نوزرتحي
 .هثكارق هنع هدي كرح نم اؤلاق



 نيمسفلادشا اوراتخاف ةضراعملا

 هباعصا نموةلب أقملا نع جت رايتخا
 ن ارقلا ين زامعالا نا ذقتعا نم

 وهو يعاودلا فرص ةهج نم
 ل و داتعملا نم عنملا

 تين فما الز !١ اووبتلا ع
 صنلا نودرايتخالاو قافنالاب

 أ مث صن ناكول ذا نييعتلاو

 هلكت ىلع رفوتث يعاوذلاو ىنخ

 لعةدعاس ىنب ةفيقس يف اوقفتاو

 يق مم هنع هلا م عر

 ىضر ركب يلا نييعت دهب رم ىلع
 لعئروشلا دعب اوقفتاو هنع هللا

 هدعب اوقفت اوهنع هللا ىضر نامع

 نوبترتم هو هنع هللا ىضر لعل

 ةمامالا يف مهترت لضفلا يف

 ةحلطو ةشئاع يف لوقن ال لاقو

 ًالفجلا َنَع اوعجر مهنا الا ريبزلاو

 نءرشبلاةرشعلا نمريبزلاو ةحلطو

 ورم وة ب واعميف لوقن الو ةنجلاب

 ىلع ايغب امهنااإلا صاعلا نيا

 ةلتاقم ىلع مهلتاقف قملا مآمالا
 مهثرهللا لها اماو يغبلا لها

 ربخي نيدلا نع نونرإلا ةارشلا

 دقلو دا هيلع هللا للص يبلا

 قحلا ىلع مالسلاهياع "يلع ناك

 يك

 رك ذيإو هلك مالكلا صن اذه ( هنع هللا يضر دموبا لاق )
 الومالسلا هيلءليعامسا م ارجاهالا دلو اذ ةما الوةراس ةاح يف ةجوز هل

 ل يفو اهيأب و ةروطق ريغ ادلو:الو ةما الو ةجوز ةراس دعب هلك ذ

 هذهواقلبلا برقب مويلا ناع عضوم وهوذب زلا كلم تنب هذه ةروطق نا

 أضعب اهضعب بذكي رابخا

 هيلع قاححسا ةجوز خرات نب ليئوتب تنب ةعفر نارك ذ مث 6 لصف 9“
 ا محدزاو تلمحو هللا هعفشف لاق ارقاع تناك مالسلا

 ذل اريقلتل ىسقمزت الظل . نوكي ناك اذكه رمالا نا تلخول تلاقو

 هنم لراقرتفي كا حنو نامل كادلنت يف هللا اذ )اقف لجو زع هللا نم

 اذا ةدالولا مايا تناك الف ريغصلا مدخي ريبكلاو رخالا نم ربك ا اهدحا

 وسيع يبمسف رعش نم ةورفك هلك رمحا لوالا جرخو اهنطب يف نيمو
 بوقعي هامسف وسيع بقعب ةكسمم هديو هوخا جرخ كلذ دعب و

 نا يف ةلفسلا اله ىلع ةنوم ال ( هنع هللا ىضر دمحوبا لاق )

 مهنبي فالخ الو بذكي نا هلل شاحو لجوزع هللا ىلا بذكلا اوبسني

 دكخلاو طق مدخم ل وسيع ينب ناو بوقعي طف مدخل وسع نا يف

 8 وسيعل ت تارغ عبس ضرالا ىلع دج بوقعي نازاضأ ةاروتلا يف لب

 عيمج ناو طرفملا للذتلاو ةيدوبعلاب الا وسيع بطاخي مل بوقعي ناو
 ناو وسيعل اودجت مهلكدعب دلو نكي مل يذلا نيماوذب اشاح بوقعي دالوا
 لبا اف اهو نيسمحو نع ةئامسمح هل ةارادم وسيعل ىدهأ بوقعي

 يب ناو هنم اهلبق ذا ةيظع هنن اهار بوقعي ناوزعمو ام

 اهغاطقنا ىلا مهتلود لوا نم ليئارتسا ينب ءافقا ىلع مهيديا لزت مل وسيع

 اكلي ليئارتسا ب نآو مهنم ءاوملا . ىلع نونوكي وأ معبلع نوككمن اما

 هللا اودمحاو نولسملا اهيا حئاضفلا هذحل اوبحتاذ وسيع ىنب مهتلود مايا طق

 ىمعلاو لالضلا نم ريغ هبىلتا امم ةمالسلا السلا ىلع

 ححصموا واو نودب وداصلاب ةنسلالا ىلع روهشملا ناك ناوانيدياب ىتلاةاروتلا يف ١ اذ اذك

 لصف

 ايت رماعبا لم



 ظ

 ظ

 ديزي ناك هنا حصف اماع نوعست دلو ذا ةراسلو هنس ةئام نباوهو هل دلو

 قاما نعمثدعباو اياظع ءامالا ينب ىطعاو قاممال هلام ميج مههاربا ىطعاو

 - «رعمو
 هلامو هوذقنتسا ىتح هلامو اطول اويس < _:ريذلا برحل التاقم رشغ ةناثو

 الو ءاينالا تافص هذه تسل عييضتلا اذه كلذ دعب هعيضي 5

 ,ذلا بالكلا تافص نكل ريا نم#يش هيف نم تافصاالو ةمارك

 ةريع الو ةظعوم الو ابيف ةدئاف ال يتلا ةدرابلا تافارأ هذه مهل اوعضو

 نميثو قح ءايلوالل تاما كلا
 2 ءايننالل' قيادصت.ةخو

 قيفوت ةعاطلاوناعالاو تاز ها

 هنالذخب ةيصعملاو رفكلاوىلاعتدلا
 ةردقلا قلخ نالذألاو ةعاطلا ىلع ةردقلا يلح طع ى دونات
 هباعصأ ضعب دنعو ةيصعملا ىلع

 دآتعملا ريغ تاثا لاو داسعمل 0

 |١ مهتاروت نم نيعضوم ينوال# لصفإل«نالذخلا ن :رمهقلاب ذوعنو اهب اولض يتح
 رصم كلم نروعرف اهذخا | مالسلا هيلع مهاربا ةارما ةراس نا ةلدملا

 ئرا مملاعتو هناا دنا: راو ةناث رق ةءالا مبا نشل ا كلام لهدا

 نس: نا رك ذو مالسلا هيلع ميهارب ١, ىلا اهدر بجوا ام اعمانم يف نيكلملا
 ا 0 ١ سر الا مي 2 ما ل قيفوتلا وه ريخلا بابسا ريست
 رومالا نع رابخالا نم عمسلا

 سشرعلاو حوللاو 7 لثم ةيئاغلا

 ضع ناتلاو ةكسملاو يسركلاو

 نامالاو اهرهاظ ىلع اهثوارجا

 فب ةلائتسا ال ذاتءاج اج اهي
 نع رابخالا نم درو امو اهتاثا
 لفي رخال لقا ينل ازومولا
 باولو رجل داو تالا كاَوَج
 باسحلاو فانزإملا لثمو هيف

 قيرف نيقيرفلا ماسقناو طارصلاو

 قح ربعسلا يف قيرفو ةنجلا يف
 اهاارجاو هب فارتعالا بحجب
 ف ةلاهتسا ال ذا اهرهاظ ىلع
 نم زجمم هدنع نارا اهدوحو

 ذاةحاصفلاو مغنلا اوةغالملا ثح

 نيبو فيلا نيب برعلا ريخ

 ١ .رابقتا تاو نأ ةمزفاهدعل#نملخلا كف نا ف حو قطا تاو

 هتدلو نا دعب فيكف قاحساب ترشب ذا اهناسلب اهرارفاب ةن .ه زوجت شو
 ف نآفن ناكلا اذه ف نوكت ف لاحملا ندو اماع نيعسأ تزواج دقو

 يف كلما لاقهنا يهاربا نع رك دو يتخا يشن نيترااالك يفلاق مهاربا نا

 ضن هس اوبدنف ةجوز يل تراصف يا نم تسيل نكليا تنب يتخا

 مالكلا اذه ىلع تعفقو دقو هتخا 0 هنامالسلا هلع مهاربا ىلا مهتار

 فورعملا بتاكلا فسوي نب ليعامما وهو مهنم هاندهاش نم ضعب نم
 هي عقل ةظفل يو تخا ةاروتلايفةظفللا صن نا يل لاقف يلارغتلا نباب

 لإ ةظفللا هذه فرص نم عني تلقف ةبرقلا ىلعو تخالا 0 ةيناريعلا

 ذارا هنا بجوف يلا تنب يشافاو يما ن + تسيل نكل هلوف انهه ةيبرقلا

 طلخت هنم نورقت يذلا خسنلا تايثا اذه يفام لقأو بألا تينت تخالا

 ؛ينب تأي لو
 اما مالسلا هيلع مهاربا جوزت لاقو ةراس توم ركذ مث »6 لصف 6

 احوشو قبشي و نايدمو نادمو ناشقي و نارمز هل تدلوو ةروطقابهعما



 ال لقعلا نود عمسلاب 0

 لقعلاب ام «٠ ىش ىللاعت هللا ىلع بجي

 فطالاالوحلصاالا الو حالصلاال

 ةكيللا نملقعلا ةيضتقيام لكو

 هجو نم هضيقن ىفتقيف ةبجوملا
 ركب 1فيلكتلا لصاوزرخ ١

 مجر. لذا ىلاعت هللا لعابجاو
 رض هنع هب عفدنا الو عفن هيلا

 اباوث ديبعلا ةازاجم ىلعرداقوهو

 مهيلع لاضفالا ىلع رداقو اباقعو
 باوثلاو الضفتو امركت ءادتبا

 هلك فطالاو ميعنلاو لضفتلاو

 هلك باذعلاوباقعلاو لضف هنم
 مثو لعفي اع لئسي ال لدع

 اياضقلا نم ل برلاثاعبناو نولئسي

 ةايحتسملا الو ةبجاولا ال ةزئاجلا

 مديت ثاعنالا دعب ككاو

 تاقبوملا نم مهتمدعو تاروعلاب

 نم دن الذا 0 ةلمج نم

 هب فرعيف هكلسي عمتسلل قيرط
 ةحازا نم ا ىعدملا قدص

 ضقانت فيلكتلايفمقيالف للعلا
 نرتقم ةداعلل قراخ لعف ةزجملاو

 لزإبفةضراعملا نع ميلس يدحتاب
 ثيح نم لوقلاب قيدصتلا ةلزنم

 قرخ ىلا ميقنم وهو ةنيرقلا

*»17 

 هنم قيئساو هعجاضأو ار انابان سنا كاع هانا نين انيذي ضرالا

 لسن عطقنا ناك ىرت 1 دربلاو باكيا ةياغ يف قمحا مالك اذهف السن

 نابعل اذه. ناب علل ضي دنا قطرألا فيس وبي لل تح اةلك[ د5 داو
 طول اهيف ناكيتلا ةراغملا كلت نيب سيل مويلا ىلا ورع عضوملاو فيكف

 غرف الا مالسلا هلع ميهارب | ينكس ةيرق نيبو هيتاب عم مالسلا هيلع

 باذكلا قالطا ةيئاكاؤة اوم هذهف طقفلايما:ةثالث وهو ديزي ال دحاو

 قلطا هنا نم لجو زع هللا ىلع ةموطلا هذه هللا هنمل ةفارالا هذمل عضاولا

 هينا ءطو ن. ةيظعلا ةشحافلا هذه ىلع ء ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو هين

 وهو كلذ لعف هنال كلذ ُهِ هيلع ةمالم ال اولاقزافىرخا دعب ةدحاو

 اهار ذاو نيتلماح اهار ذالمت فيكف انلق اه نم م الوهو ”ناوكس

 دبالا ئاضف هذه انزلا دالوانايب رت امه ارذاو ةدشر ريغا نيدلو اتدلو دق

 مالنسلا مهيلغ هل درب وىلاعت هللاب :فافختسالا يف. نيغلابملا ةقدانزلا ديلوتو
 انزلا يخرف رب كنيذ دالوا بسن هنا ىلاعت هللا ىلع مهقالطا ةثلاثلاو

 ينبوىل,ئارسا ينب ثرو م5 نيدإب |هثرو ىتح 7 هياع طول ةدالو ىلا

 ناك فج اولع اذه نع هللا ىلاعت ءاوس

 نا اذه لبق لاقو ةفاكالب هنوركت يزلاوحألا مس دقفاداق ذيج ا

 هسفن مه ذخاناعنكض را ىلا نار 5 ناقه طال ميهاربا
 هتلك هنا مهتاروت ضعيف اوركدو ناراه نب دال هيكل طاباو ةةرابنا قارا

 مو لجو زع هلا ين هنا مسرارقاب صف هيلا مهلسرا ىلاعت هللا ناو ةكئالملا
 هيلا مجري هل يش ال اريقف ادي رظا ديرش ةراغملا كلت يف قب هنا نولوقي

 نبا كرقي مالسلا هيلع ميهاربا نا ناما لقا هل نم لقع يف لخدي 8

 عم ةراغم 5 نكسيو عيضي هلثم أ ابنثمع هنن مدة مم كوشن ىلا كلا

 ةاروتلايف ركذ أمىلع ميه ارباو هنملايما ةثالث ىلع وهو كلام اًريتفدكرا

 ءامالاو ديبعلاو يش نم زاسيلازيثك ىنفلا :طرفم لاملا ميظع

 اوس قاوىشا ينبا وسع

 لئاقم ةئامالث يف بكرمنا مهتازوت يننولوقيو ريخاومنغلاورقبلاو لاخجاو
 سس

 ةيناكو



 هي

 جراخ 'مثوجرخاو مهيلع هللا ةقفشل هيقنباو هتجوز دبب و .طول دبي اوكسما:

 اهيف ام لكب ةيرقلا كالهرك ذ مث ةيرقلا

 تاك انلا هتانبو هونب و طول رابصأ ولخت ال ( هنع هللا يضر دمحويا لاق )
 نيملاطلا مم اوكله دقفنيحلاص اوناك نافنوملاط و ا نيملامإلا نوكيا هاد

 اوناك ناو اذه ذه نم هلل ىثاحو كلذ يف ميهاربا مييراغ لع

 ميك الل نيثوعبم اوناك مهو نوحلاطلا جارخاب ةكئالملا رمأت فيكق نوملاط

 26 لصفإللا دج ةنوفعم مثرابخافةإجاب ونيهجولادحا يف بذكلا نم دب. الف

 ىرغصا] ىربكلا تلاقف هاتنباو وه ةراغملا يف طول مافاو .لاق كالذ دعب و

 رنا انابا قسن ىلاعت ءاسنلا لبسك انت ايلحا ضرالا يف سيلو خيش انوبا

 ىركلا تتاف ةللدللا كلت 1 ار اهابا اتقسف السن هنم قيدسنو هعحاضتو

 ىرإكلا تلاق دغلا نم ناك الف اهمانيقب الو اهمونب عي مو اهابا تعجاضف
 تنا هيحاضوةلللا هذه رجلا هقسن يلاعت نسا يبا تعجاض دق ىرغصلل

 كلت هآتقسف السن اننبا نم قبتسنو

 طول اننرا تلو اهمايقب الو اهمونب ملعي لو

 ىمكت نبا هجم نبا ةريغدلا تدلوو مو ١/ ىلا نبا اوأاوبا وهو باو ماهو

 هتعحاضف ىرغصلا تناوا را ةلدللا كلت

 5 ىربكلا تدلوف اعببا نم

 ىسو*نا ميمتزب ةاروتلا نم سماخلا رفسلا ينو مولا ىلا نيينومتلاوبا وهو
 يل لاق باوم يف ءارعبص ىلا !:يبتنا امل لاق ىلاعت هللا نا ليئارسا ينبل لاق

 7 مهيديا تحن اهف 5 لغجا مل يناف مهلناقت الو باوم يشب تراحت ال

 مللاق ىموم نا نك مل انكسم اهتلعجو اودا:طوا نب تثرو دق ينال

 يعدت يلا ةنيدملا باو« ينب زوح مويلا ف اخت ثنا اًضيانهل لاق كلان هللا نأ

 مل يفاف منم ادعأا تاق الو مهبراحت الف نومع يب زوح يف لزالو داع

 ضرالا كات مبتثزو دقو طول ينب نم مهنال اعش مهديا تحب 8 لعجا
 تاؤيمو تاضف لوصفلا هذه يف ( هنغ هللا يضر دمحوبا لاق )

 مهلع ءاينالا قوقح نيفراعلا ىلاعت هللاب نينموملا دولح اهعام نه رعشقل

 يف دا سبل |هلوق نم مالسلا هيلع طول يتنب نعركذ اماهوأف مالسلا

 يما 3و هرئابكلا لهال يِ ٍءءافش

 اد قمرت رادع هبدذإ نا اماو
 زوم الو هتحرب ةنجلا هلخدي

 هبدروأأ ميسا

 غب ناك نم جارخا نم عهسل

 تاتواولاق ناميالا نم ةرذ هياق

 لوف هللا لع بحي هنأب لوقا

 بجوملا وهذا لقعلا حي هتبوت
 درو لت :ىث هلع تحب الف

 ةباجاونيياتلاةبوت"لوبقي عمسلا
 يف كلاما وهو ني رطضملا ةوعد

 ديؤراب كودك املعفي هقلخ

 ةنجلا مهعجاب قئاللا لخداولف

 ملرانلا مهلخدا ولو افيح نكي مل

 فرصتلا وه لظلا ذا اروج ن 2

 عضو وا فرضصتملا هكلم ال امف

 كلاما وهو هعضوم ريغيف ءىثلا

 الو 0 هنم روصتي الف قلطملا

 تابجاولاولاق روج هيلا بسني

 بجوي سيل لقعلاو ةنعم“ ابك

 ارم: انيدحت نضتقي الو ايش

 لصحت لقعلاب ىلاعت هللا ةفرعف
 اموىلاعت هللا لاق تت ممسلاب و

 ثعبن ىتح 1دزريذعم 5

 معنلا كيش كالزكطجو-لونز

 يصاعلا باقعو . عيطلا ةبثاو



 يرابللر ص

 ءارو ناكأر دا اه نيتفص ىلاعت

 ةصاخلا تاكردملاب ناقلعتي لا

 تدناودوجولا طرشإ دحاو لكب

 ةيربح تافص هجولاو نيديلا

 ب معسلا كلذب.درو لوقف

 يلا هوفصوو درو مكب رارقالا

 ضرعتلا كرت نم فلسلا ةقيرط
 زاوح يف ابضيا لوق هلو ليوأتلل

 دعولا ث؛- هيهذمو ليوأتلا

 عجسلاو ماكحمالاو.اهيالاوديعولاو
 لك نم. ةلزتعلل فلاخم لقعلاو

 قيدصتلا وه ناجالا لاق هجو

 لمعلاو ناسللاب لوقلا ماو باقلاب

 قذدص نْث هعورفف ناكرالا ىلع

 هللا ةينادحوب رقا يا بلقلاب
 امد لسرلاب فرتعاو ىلاعت

 هللا دنع نم هب اًواج اهف مهل

 ول تح هناا ع بلقلاب ىلاعت
 ًايجان انموم ناك لاحلا يف تام

 راكتأب الا. ناميالا نم جرخي الو

 ةريكلا بحاصو كلذ نم يش

 رصبلاو عمسلا تاو لا لمان ع

 ةبوت ريغ نم ايندلا نم جرخ اذا
 نأ اماىلامت هها ىلا هكح نكي

 0 نا اماو هتمحرب هلرفغي

 لاقذا سو هيلع هللا ىلص يلا
 يبرر” اا لاا ل لل ا ل ا ل يا ول ل اا ا سس سس يمس ل سمع ع

 ا نا كلذ دعب لاق مث بعاللاك مهدنع راص هناو ميكلبم هللا ناف

0 
 ا :

 ارباناكو اهءارو وهو“ابحلا ةراسل ىهتناو ن سلا يف انعطدق نيخيس ةراسو

 ريصي ت يلننا دعب اةلئاقاوسفن فةراس تكتف ءادنلاك ةداغ اهل نوكبال نا

 اناو دلا نايل له ةلئاقةراد تكحض اذامل يهاربال هلل لاقيش يديسو اذ يل

 نبا ةراسل نوكي لئاق نمزع لاق ذا تقولااذه يف يم اهللا نع ىنذي لهو زومع
 لب :نيلوقث سيل ديسلا لاقوتفاخ اهمال كضا1تلاقو ةراس تدحخل

 ”منم موقلا ماقف تكمن دق

 زع هللا نيبو ميهارنو ةراش نيب ريا داع ( هنع هللا يضر دمج وبا لاق /

 2 نا لاق ىلاعت هلل نا ةدايز لا اذه ف 5 يضاملا تيدا داعو لجو

 ةعجارم هذبف تكمن دق ىلب هلل لاقف كيا ل .ةراس. تلاقو تك

 لجوزع هللا نم ةابنملا ةاضافلا ةرابسل شاحؤ.« ءافك الا ضراعتو موصخلا

 هاو ديوس ب ودم ا راسا

 لجو رع هللا هز: دقرئابكلا نم ةريبك اهادحا نبت اوس نب عمجت" تلعف ام

 اهلعفي ال يتلا يقورماو ىثدا ىرخالاو .ءايبنالا فيكف اهنع نيحلاصلا
 د6لصف9«لالضلا نمهنلاب ذوعنو رك ابخال ضرالا لها قسفاعنا واو نمؤوم
 ناوريطفلا زيخلا ةدنع.الكأو طول دبنع اتاب نيكلملا نا بفصو كالذ دعب و

 ال مالسلا مهيلع ءاينالا ناو ار.دخم الو اريطف لك أت ال ةكئالملا نا
 هيلع ميهاربانا ر 2 >و6لصف#هاوسلنودبعتي الوىلاعت هللاريغل نود

 تناريغك مالك يف طول موق, كاله هل رك ذ ذا لجو زد هلل لاق هللا

 مك!ا> ايذاعم تناف اا مم ملاصلا لتقلال رمالا اذه منصت نأ نم ذاعم
 نا كلذ دعب لاقو لوقلا اذه هيلع ىلاعت هللا كني ملو اذه نم ماعلا عيمج

 كلاه لكو كتانب و كبني ربص نم,انه كل نم رظنا طوال الاق نيكلملا
 كلذدعب لاقو مضوملا اذه نوكللم انال عضوملا اذه نم مهجرخا ةيرقلا يف

 عضوملا اذه نم اوحرخا مم لاقو هتان نيحوزتملا هراوصا لك اطول نإ

 ا 22222222222ك١بلاباا7 بد-7ر-1/00 ا ا م
 سس اسس سلسال - سس لل
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 نمدب آل نولحتلا ةثالثلا مث مدنع هللا نوكي وأ دب الو ةبذك هذهف دجس
 ناف مدع 4 مه هباطخ اهعبارو تناكأم دشأ ةليلا تداعو اهادحا

 ناكّناو ةيلبلاتداع دقف هل ىلجتملا وهو ىلاعت هللا وه كذب بطاخملا ناك
 ةيدوبعلاب مالسلا هيلع ميهاربابطاخي نا هلل شاف ةكمالملاكلذب نوبطاخملا
 دحاو ب اطخي ةدالث طاخي نا لاخلا نم نا عم هلم اقولفعو ىلاعت هللا ريغ

 اريذتا نق رك ملفاو ملجرا للسغيو هام نم ليلق دوي هلوق اهاضاقتو

 لافت هللا ةيالتطي ان: طانك ناك قلب هلاك .ةذارق 3 ولق اهب ”دششت

 ةلطاوش مهلا داع يلاو اهدعب ةيقب الو اطل يو. ال يناا يعف

 ةكئالل انا لهخنال اللا هيلع مهاربا نال بذكا اذهف ةكلالملا كاذب
 ةوح# ةدرأب انك ]اخ لك لع كيرلا مهولق شتا

 فنرأ ربخي ربخلا لوا يف نال" بذك ١ اذه انلق سان مهنظ اولاق ناف

 ل اخ . نيوط نطامل ةةيماراو' هله ردو لزب" نقكو لال + [ق# اا

 نبللاو نعسلاو ىوشلاو زبخلا اوكا مهنا هرابخا اهسداسو لالضلا اذه نم

 اذه نبا هكتاللا قعالو أل. قاعت هللا نعني انه نوكي نآأةل قعاحتو

 نعل كل شم نال وهلا لوقع هبشي يذلا مخافلا درابلا بذكلا

 امسفن ةصقلا هذه يف لجو زع هلل لوق نم نيعلا ءاض هياع مضاولا

 لممب ءاج نأ ثبلاق ماللس لاق امالس اولاقىرشإلاب ميهاربا انلدر ت تنءاح

 0 نيفوعرمب لصت ال ميديا خذو الذ قليطت

 تاكل "كارم نه قلا رون تاهيه 0 اللا طول موق للا انلثمرآ انا تفخم

 يف هوجولا هذهك سبل مياس هجو اضيا اهفوا اًريغك نيملاعلا بر هلل نجلاو

 أعم نعسلاو نبللاو مهلا دكمالملا معطا مهار ١ ناب مثرارقا وهو ةعانشلا

 هالوك ؛ ناىلع خسنلا 57 لقاف مبا اذهنومرخ مهنم نوذابرلاو

 ةديعب مهنم هللاو ةمالسلاو يقاودلا مل َُس

 هذ ٍشاهلاَقف كتجوز ةراسني|هلاولاقو لصفلا اذهبالصتم لاقمث# لصف

 يف مه ةراسو نب اهل وكي و لباق نمتقولااذه لثم كيلا مجر أس لاق ٠ابخلايف

 نع ناك نا رعت دوكلوم لاقت

 فصو صخاب تادوجوملا رئاس

 ىلا ىعتني ال لّدعلا نأ الا

 مع هب در. ملو صخالا كاذ

 هكردي نا زوي له مك ففوتيف

 اذهو اضيا فالخ هيةف لمعلا

 ناريغ رارض بهذه نم برق

 وهو ةيفاملا هَل قلطا !رارخ

 1 د راما تيحكام

 دوج ل نا م لاى

 ةياورال حمصملاناذ ىر_ نا مصنف

 قات قرابلاو دولا وم
 درو دقو ىري نا عني ف دوجوم

 يف هنو ري نينموملا نا معلا يف
 هوجو ؟للاع دلال وابدا

 ىلا ةرظان: م ىلإ ىلإ ةزرصان ديم وي

 ناجلاو تاي انجاب فلشوتع

 ةياورلاهب قلعتي نا زوي الو لاق

 ةلباقهو ةروصو ناكمو ةهج ىلع

 لي قسرا لقت لاق
 هلو ليحتسم كلذ ناف عابطنا

 هلا اهدا ةيكورلاةيهايفالوق
 صوصخلاب ينميو صوصخم مع
 ملقا يود درب اررعإ الأ
 ال لعلا ءارو كاردا هنا يناثلاو

 (ين اناللو كر دكان: تسقي



 ناك هتاذو زئاجلا لخ ولف ةيمدع

 مذعلاةكراشمب زاوجلا رثاولف مدع
 ِف مدعلا رثات نا ىلا ىدال

 ال“اذاف لافغ كلذو ةوحتولا

 تحاو الا ةمدقحلا ىلع دحوب

 .:ر4 هاوس امو ةتاذب دوجتولا

 دوجولا لوبقل تاذعم بابسالا

 يم ةققأ تاندحمال

 نىعاا نش 2 3

 5 يبا مأه هاللا مالك ذ ع

 يك ةباثمللا هذلع ناك اذا

 ةقيقح بابسالا ىلا لعفلا ةفاضأ

 تحاض مالكىلا ةوعنو اذه

 يرعشالا  نسحلاوبا لاق ةلاقملا

 وه: ةهيقملا ىلع قلاخلا ناك ادا

 قلخلا يف كراش ال ىلاعت يرابلا
 وه يلاعت هفصو صخاف هريغ

 اذهو لاق عارتخالا ىلع ةردقلا

 لاقؤو هللا ىلاعت هعما ريسفت وه

 صخا ينيئارفسالا قاما وبا

 هداك يحلو نك وهو ةفصو

 مهضعب لاقو ابك ناوك الا لع

 الا 0 7 نا انيقي معن

 الاو ام ىمأب هريغ نع زيمتلو

 تادوجوملا نوكت نا ىضتقيف
 يرابلاو ةيواستم ةكرتشم اهلك

 ي | »

 هللا ىلاعت هل هب ر دغو ةمص هب فرعي اناهرب بلطي كاش مالك مالسلا هيلع
 هللا ىلجتو لاق كلذ دعبو ( لصف ) هنم ميهاربال ىثاحو كلذ نع

 6 راهنلا يمح دنع ءابخلا باب دنعسلاجوهو غرم تاطولب دع ماها

 ءابخلا باب دنع هلا بقلدسال ضكرو رظنف هما تفوقورفن ةثالشاذافرظنو هينبع

 الق كنيع يف ةمهن تَدَجو نق تنك نا يداي لاقو ضرالا لع دعسو

 ملجرأ اولسغاو ءام نم ليلق دخول كدع 7

 نقنوضم كلذ َدَعِبَو مب ا مدقأو ةرعت

 ءابخلا ىلا مهاربا عرس لا م عنصا اولاقف ماب حلف كوز كد نجا

 . :هعءاذيع<ققد نمناعيص ثالث ىهنصا 1 لاقو ةرزا لا

 ع ودرس

 زبخ ينصاو_ةينجي
 ا او مالغلل هعقدو 0 لا دس مهاربا رضحو هله

 وهو مهديأ نيب مدقو هوعند يذلا لمعلاو انبلو انعم” ذخاو هحالصاب

 اراك لاقو ةرهشلا
 ةعيلش ءالبلا نم تايا'لصفلا اذه يق( هنع هللا ىدر دمحوبا لاق)

 لق لاق هنن نامزاتخلا كلذ لؤاق ريكو لدلملا' ليلق نم لب ومن
 ةيدوبعلاب مهبطاخو دحيبو ميلا عرساف ر ةيلااةثالخلا و هناو ميهاربال

 نوهدشا ؤهلبةفاك الب هنيعب ثيلثتلا وه اذهقدشا منال ١ كع وانك >

 صيخشتلا نم نوبر# ىراصتلاو ةثالث صوخشب رابخا هنال ثيلثتل
 تاثا يف ةّيضفلا ءذهب جاهتحتالا ئراطنلا بيك ضب يف ثأر دقو

 ةكئالم ةثالنلا كئلوا ناكن اذ ةيضفلا ةياغ يف ىرت اك اذهو ثيلثتلا
 نم شخاف بذكو ةهيظع حئاضف اضيا كلذ يف مهيلعف نولوقي اذكهو

 لجت امناو هل لجت ىلاعت هللا ناب ربخت نا بذكلاو لاح نم ام لوا هوجو

 دحاولا باطخي ةكئالملا كئلوا بطاخم نا اهيناثو ةكئالملا نم ةثالث هل

 يف لاحم أضيا اذهو لصفلا اذه يف ىراصنلا لالض يف ديزي امم اذهو

 هللا صدا لوسر دعت نا لطابلا نم ناف ةكئاللل هدوجس اهنلاثو باطخلا

 هللا لب اولاق ناو ةبذك هذهف هلثم قولخملو ىلاعت هللا ريغل هليلخو لسو هيلع

 تحن مهاع فقاو
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 مالسلا هيلع ليعامما ىنب دعولا اذهب هللا ىنع امنا لئاق لاق نافطقف اليم
 نم لقا ضرالا نم. انبه روك ذملا ردقلا اذه نال طخ اضنا اذهو انلق

 نيإو مالسلا هيلع ليعامسا ينب لجوزع هللا كام ام ءزج ةئام نم ءزج

 ىلع سادنالا رخا نم تارفلا نيبو سينت دنع ىلدلا بصم نيب ام عقي
 دالب ىلب املباكو دنسلا رخ ا ىلا كالذك ربربلا دالبو ظيحلا رعلا لحاس
 كد كلذ نيب امناحيبرذاو ةينيمرا روغث ىلا نعلا لحاس نمو دنحلا

 لذوطْتا دعو مالكلا كلذ نال ةلطاب ىوعدلا هذهو فيكف نيملاعاا بر

 .فوكلعي مهنأب نودعوتملا مث دلبلا كلذ كلب نودوعوملاف ضعب ىلع
 نع نا ليعامسا ينب ىلاعت هللا مركأ دقو رخالا دلبلا يف نوبذعيو

 نم سبل هنا حصو ةروكذملا رابخالا يف شحافلا بذكلا مضوف كلذ
 ل_هاج دغو ليدبت نه لب تلزعإ ين مالك نم الو لجو زع هللا دنع

 نالذخلا نم هللاب ذوعنو دقلعملا دسافو نيدلاب يغالتتم وا ةدالب راجلاك

 نم كسحرخا يذلا هللا انا يهاربال لاق ىلاعت هلا ناوي ليشنر
 اذامب بر اي ميهاربا هل لاقف اروح دلبلا اذه كيطعال نييناد كلامو

 دلبلا اذه ثرا ينا فرعا

 هيلع هلل ىلص ميهاربا لوقي نا هل ىثاح ( هنع هللا يضر دموبا لاق)

 0 هللا ربخب قي مل نم مالك اذهف مالكلا اذه هبرل سو
 3 يفرا بر لاق هنا نارقلا ينف لهاج لئاق لاقناف اهرب كلذ ص

 يل لعجا بر ىبي ىهتسي نباب هدعو ذا ىلاعت هلل لاق ايركذ ناو ىنوملا ىبحت
 يهاربا بلطام : ابيرغملاو ريثما قواك يقيف ةررككلل تعا رز شانإ 8

 هل عزانملا هبلق نمطيل كلذ بلط افاف ىقوملا ءايحب ةيئور مالسلا هيل
 ىلب لاق نموت ملوا هل ىلاعت هلوق كلذ نايب* طقف الذ يفةيفيكلا ةيئور ىلا

 هلا كش]ع ًاناهرب كلذ بلطي مل ميهاربا نا حضوف يبلق نئمطول كل

 ةيا بلط اماف مالسلا هيلع ايركز اماو طقف مولا ىريل نكل هسفن نع

 يهارب نعدورك د يذلاو همالك صن اذه هوبذكي الثل سانلا دنع هل نوكت

 « |“ للملا يف لصفلا

 صن سلو مالكلا ضرغم يف

 ىلع بسلا ىلا سشناا.ةيسأ

 املك لب ةرذقلاو لعفلاب مهلصا

 هكح كلذف ثداو 11١ نم دجوي

 ١ :أتو عبطلاب لوقلا مزاي ذئنيحو

 رمث ًاتواداجيا ماسجالا يفماسجالا

 سلواّتادجا عئابطلا يف عئابطلا

 نكن مالنبإلا يعذب كاذ

 مسجلا نأ محلا رم نيققحملا ي أرو

 7 مسجلا داجيا يف رثؤي ال

 نع ردي نازومي ال مسجلا
 مسج يف أم ةوق نع الو: مسج

 ةاقوو تاكريض مبا ف

 هتهح نم رأ 78 را لفة راوطو

 ال ةداملاو هتروصو هتداب ىنعا

 ترثال ترئثاولف ةيمدع ةعيبط

 مدقملا لامصيفاثلاو مدعلاةكراشمب ||

 نا وهو قح هضيقنف لاح اذا

 زوجن ال امبَح ينام ةوقو مسجلا

 وهنم ىطختو مسج يف رثؤي نا
 نع اًركفل - صوغاو اققحت دشا

 أم لك ىلا مسجلا يف ةوقو مسجلا

 وه ام لك لاقف هتاذب زئاج وه

 ثدحي نا زوي ال هتاذب زئاج
 ثدحال ثدحإ ول هناف ام اًثيِش

 ةعيبط هل زاوجلاو زاوجلا ةكراشمب



 ةردقلا ون امأ لاق اليلق نايبلا

 سملاو لقملاءاباي امةعاطتسسالاو

 هجوب اة رثا ال ةردق تانثا اماو

 اماو الصا ةردقلا ىننك ف

 لقعت ال ةلاح يف رثأت تانثا

 لاوحالاواصوصخربث أتلا تك

 دوجولاب فصوت ال مباصا ىلع

 لعف ةبسن نماذا دب الف مدعلاو
 لعال ةقيقح هتردق ىلا دبعلا

 قلخلانافقاخلاوثادحالا هجو

 مدعلانم هدايا لالقتساب رعشإ

 هلت نمت وس اب قاتينألاو

 ضنا هليفن نم, نسحب ناذكقالا

 دتتسي لعفلاف لالقتسألا مدع

 دست ةردقلاو ةرذقااىلا ادوجو

 تنوكيرخ ١ ببس ىلا دوجو
 تسلا كلذ ىلا ةردقلا ةبسن

 كلذكو ةزدقلاىلالعفلاةبسنك

 يشيقح سس ىلا ببسدتني
 قلاذا ؤهف«بابسالا بنسف “ىلا

 ىلع ىنختسملا اهتاببسمو بابسالل
 نُعتسم. ببس لك ناف:قالطالا

 يراباو هجونم جات هجو نو
 ال يذلا قلطملا ىنغلا وه ىلاعت

 انتة انقر ككل دأ علا

 هزرب اونييملالا كلا نم هاذخا

0 
: 
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 نم لكل انيق عضوف هيلا ىلاعت هللا يجوا ابف ”ئطخي وا مالسلا هيلع ىموم
 الو ىلاعت:هللا دنع نما تسلل اهنا مويلا لبق سما نا امك انيقي مبف ىفدا هل

 نسحي نم لمع نم الو بذكلا تاي ملاغفيلأت نم الو يبن رابخا نم

 ةىسقلاو حرطلاو عملا نسي يبص هيف يطخي ال ايف ؛ىطخت الو باسحلا

 بياطتو مهبرفت قنا است هانت و عاجم 0 00

 الاج او ةئهضفلاب ايندلا يف الخاع ءمههوجو هب هللا معن ام اني

 متي ل ٠«.الما فاكت نعرا سيت لمع نموا 00 ةرخ 4 يف

 5 ,و باسحلابوضرالاةفصو ةئرهلاب لهجلا ملم كلذ عم لهاج هظفحب

 ثيبخ .:رم همف ىلا جرح ام ياكإك ضو يسر

 فيكفهريغنكي ملولهسفن مصن نمل ةيافك لصفلا اذه يف ناك دقو بيطو

 اريغك مالسالا ةممن ىلع ىلاعت هللا دهمنو ةمح تئاجت ةعمو

 دلبلا اذه يطعا كمل ذل يه اربال لاة ىلاعتهللا نا ركذ كالذدعب و 6 لصف

 هنال رهشلا نم ةربشو بذك اذهو تاوفلا رن ىلا ريبكلا رهنلارصمر م نم

 ىلع الورصم رهن نم طق اوكملم اف نوهتز. اذكهو ليئارس

 سدقملا تيب برق ىلا ىلنلا عقوم نم كلذوهقوف امم اربش هنه ماياةرشع وحن
 نالّقسعو ةزغو ُُش 3 ”راضالاو ةدتملا ةرورشملا يراعصاا ةفاسملا هذه فو

 ىلا نيرمالا مهقيذتومهتلود ةدم لوط مهبراحت لزت مليثلا هازشلا لابجو

 نيب. لب هنم مايا ةرشع ىلع الو تارفلا نم طق اوككم الو متلود ءاضقنا

 احرف نيعست وحن مهلا تارفلا نم ناكم برقا ىلا ليئارسا يب زوح ر 3

 يتلا اديصو روصو قشمد مث طق اهنم اوبرقي مل يتلا صو نيرسسنق اهيف

 مدارفاب مهتلود ةدم لوط فسألا مهنوموسيو مهنوبراحي اهاها لز. مل
 ةقيقد ردق يف هدعو فلخي فزا لجو زع ع هلاشاحو هس صوصنو

 رهنلا هلوق مثبونجلا يفاهوحنو لامشلا يف افهسرف نيعست يف فيكفةبارس نم

 ريبكب وه امو هدحو ندر لالا ركَذي رهن اوككم يتلا مثدالب يف امو ريبكلا
 نيتس وحن ةتنتملا ةريحلا يف هطةسم ىلا ندرالا ةريحب نه هارحم ةفاسم امنا

 | ىنب ينع نا

 اليم
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 أءاع نيمثعو ةثالث فسوي دعب شاعف :ةعبارا وا ماوعا ةثالث فسوي ىلع
 هذه قوزاتفاوا الثا هلل ةام قانا فيدال شت لاانشلالو لل
 نءاف لقا نوكت دقو دادعالا دعبا ىلع مدابعتساو مهءادخت“او مهباذع ةدم

 لوخد نمالا كلذ دعاام لوقي نا هجولا حاقو علو ةنس ةئاعبرالا

 لع ديزي , ال هنا عاف انوجحم مث 0 ملا كيمو

 طبقف افاع نيش: نينانالا لفاناكذ يتلا اماع رشع ةعبسو ماع يأمل

 م ذكلا رظف ة ةنس ةياعبرالا نياف اماع نوثالثو ة ةعستو ماع اتئام كلذف

 لذا تيارو لبج دعب اليج مهيلع ىنخ فيك يردي ال يذلا حوضفملا
 هذه دعت نا يغبني امنا لاقو ةصقلا هذهرك ذ هنا يو ةفيرظ ةلاقم مهنم

 مالكا 8 مهار اربا لجو زع هل بطاخ نيح نم ةنس ةياعب رالا

 رقة ل طقاسلا اذه داراو ( هنغ هللا يضر دورا لاق )

 هل تكلا ةيساو ةويضفلا ليعتو لطابلاب رهاج هنا دي كلكلف

 كلسن 1 ,ال لاق هنا ىلاعت' هللا: خ٠ رع هوكحا ام ضن ذا ىلاغت هللا
 ممادختس ١ امثال واللا ل طق هل لقي 9 ةيمارةنا عبرا ةباويي

 مالكلا اذه لاق امنا ىلاعت هللا نا مهتاروت صن نافراطي او هنا قارا

 نم لقا نبا ذئنيح ميهاربا ناك أضيا اذه ليعامسا ةدالو لبق مههاربال
 شافو" واجبا )إيل نو ام اغار ةحايزار كلذ ناب شاع مث اماع نينامو ةتس

 لخدوةنسنورششعو ةيام بوقعيلو قاحسا تامو ةنسو نينامو ةئام قانا

 فالتتخا الب مهتاروت صوصن اذه لك ةنس نوثالثو ةيام هلورمعم بوقعب
 اوعدا نيح نف ماوعا ةرشعب رصم بوقعي لوخد لبق قاحا 0

 ماع اتيام ريصم بوقعي لوخد ىلا ميهاربال مالكلا اذه لاق ىلاعت هللا نا

 انركذ 65 اهنع ىموم جورخ ىلارصم بوقعي لوخد نمو ماوعا ةعبراو
 اما نيرشعو ةعبراو ماع ةئامبرا ىلع انلصف اماعرشع ةعبسو ماع ةئام

 فاس يفب ذكينا هل هلل شاحو ناصقن وا ةدايزب 1 ا تذكلا نم |ىنم الف

 ظ بذكينا هللا ذاعمومداب_عهلعمو باسحلا قلاخ هللاو ماوعاب 5 ةقيقلب

 فاضي نازوخال مو ماقو دعقو

 فاضي ام ةهج ىلاعت يرابلا ىلا
 نا زوجي ال كلذكف دجلا ىلا

 فاضي ام ةهج دبعلا ىلا فاضي

 يضاقلا تيثاف ىلاعت يرابلا ىلا

 يف اهرخأو ةثداحلاةردقاإ ازيثأت

 كنزا, ذيج ينو ةصاخلا ةلاحلا

 قلعت نم تاصح لعفلا تاهج
 كلتو لعفلاب ةثداحلا ةردقلا

 نوكي“ نال“ ةنلطتملا يه زقهجلا

 فنراف باقعلاو باوثلاب ةلباقم

 ال دوجووه ثيح نم دوجولا
 تاقعو .باوث هديا قمتس

 ناف .ةلزتعملا لصا ىلع اضوضخ

 لباقل يتلا يف ميلاو نسحلا ةهج

 ناتفص لاو شحوب ءازجلاب

 دوحوملاف دوجولا ءارو ناثيتاذ

 < سيل دوجوم وه ثيح نم

 تابثا 2 زاج اذاف لاق 3 الو

 تانثا يلزاج ناتلاح اه نيتفص
 ةثداحلا ةردقلاب ةقلعتم يف ةلاح

 انيبف ةلوههم ةلاح يف لاق نمو

 اهانفرعو اهتهج ناكمالا ردتب

 ف وك اهياناشمال يو لبا

 ينيزجلا يلاعملاب أنيمرملا ماما نا
 اذه نع ىطخت هخور هلأ سدق



 ةنايازتعاو وديع زارلوتا هكالخم

 اه جلا رلطتفةشاووببا ةيجرلع
 نم ثودحلااء ارورخا هوجو انه

 ضرعلل الباق ازيحن*رهوجلا نوك
 | انولو اضرع ضرعلا نوك نمو
 لاوجاهذهو [كاإذويَو! داوسو

 ةهخ لاق لاوحالا ىتبثم دنع

 ريق البيطاخ لعفلا نيك

 ىعس ةصاخة بسن اهتحن واةثداحلا

 ةردقلا رثاوهكلذو اًبسك كلذ

 صا. لغ زاج اذاف؛ لاق هثداحلا
 ةرردعلاز رشات .نوكيزؤيا , ةلئقعملا

 وه لاح يف ةيدقلا ةيرداقلاوا

 نمهجو يفوا دوجولاو ثودحلا

 نوكيا زوجي الإ مف لعفلا هوجو

 لاح .يف ةثداحلا ةردقلا ريثأت

 نم هجو ينوا ثداحلل ةفص وه

 ةكرالا نوك وهو لعفلا هوجو
 كلذو ةصوصخ ةئيه ىلع الثم

 نمو اقلطمةكرحلا نم موهغملا نا
 نم موهنملاو ريغ اقلطم ضرعلا
 ناتلا-امهو ريغدوقعلاومايقلا نم

 سلو ةكرح مايق لك نافناتزياتم
 نا .مولممملا نمو امايق ةكرح لك

 نيب ايرورمخ ًاقرف قرغي نانننالا
 ماصو ىلصانلوق نيبودجوا انلوق

 يت

 ثاهافنينارهع رمح ميج ناو ةنسنيثالثو اثالثو ةنسةئام ناك يوال نب

 هناك نلوم قاباست ايف يكلذو ةليللا نينالثؤ ا ميسو ,ةيلم ةثام ناك روكرنملا
 ضن هلك اذكه ةنس ننام نبارضم نف ليئارسا ينبب جرخ ذا ناكمالسلا

 ناك ثاهاف نا كيبف مثرخ.ا نع موا مهنم عاجاب فرحب افرح مهتاروت

 دلو ىسوم ناو هتوم ةنس هل دلو نارمت فاو رهش نم لقا نبا الخد ذا
 ةنم نوسمحو ةنس ةئاعالث هلك ددعلا اذه نم عمتجلاف هتوم. ةم سنارمعل

 || اذه لع اهنع اوجرخ نا ىلا اطوخد موي نمرصمب مهتدم تناك هذهو

 لخد ذاثاهاف نس طقسي نا دب الو فيكف ةنس ةياعب رالا نيافباسملا

 توم ىلا ثهافل نارهع ةدالو نم تناك( يفلا ةدملا يوال هبيا غمر صم

 نارهعهنبا توم ىلا مالسلا هيلع ىسومةدالو نم تناك ينلاةدملاو ثاهاف
 هل دلو ذا ناك هناونينس ثالث هلو رصم لخد ثاهاف نا دوهيلاستك يفو

 نبا مالسلا هيلع ىسوم هل دلو ذا ناك نارهع ناو ةنس نيتس نبا نارمت

 بوقمي عم اهولخد ذم رصبب ليئارسا ين ءاقب نكي مل اذهىلعف ةنس نين |
 ةئاهب رالانياف اماعر مشع ةعبسو ماع يت ام الاىموم عم اهنه اوجرخنا ىلا |

 ذم فسوي ةايح ةدم ريخالاددعلا اذه نم طقسي نا دب الو فيكف ماع

 لوطف مالسلا هيلع فسوي تا. نا ىلارصم مثونب و مثوباو هتوخا لخد

 ءازعا اوناكل ب نيدبعتسم الو نييذعم الو نيمدؤتسم اونوكي مل دمالا اذه

 نوعرف ىلع لحد ذا ناك مالشسلا هيلع فسوينا مهتاروت صن ينو نيهركم
 عوجلاونس تاهو مندل عبس بطخلا ونس تناك مث ةنس نيلالث نبا

 ذئنيخ فسويلف عوجلا ينس نم نيتلس دعب رصم هلساو بوقعي لخدو
 ةنس ةيام نبا تام ذا ناك فسوي نا مهتاروت صن ينو ةنس نوثالثو عشت

 مالسلاهيلع فسوي تام نا ىلاررصم اولخد ذممهتدم ناحصف نينس رشعو

 نوعبراوّت سو ةنس ةياميئابلاف دب الو طقف .ةنس نيعبسو ىدعا تناك

 فسوي ةوخا نم قب نم هاقي ةدم مهتاروت صن دب الو امم طقسإ ةنس
 دي زي ناك ةاروتلا صن ىلع هناف طقف يوال رمع الا كلذ نم دجن و هدعب

 ىلع
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 دالوا مث مبارلا ليجلاو ميهاربا بقع رئاس نم |هدادعت يف ناك نمو اصيع

 نولخادلا مث مدج بوقعي وم”ؤابا ثلاثلا لبجلاو شو ني روك ذملا ءالؤه
 دحأ نم فالخ الب مهلك مهعاججاو مهئاروت صنب اهنم نوجراخلا ال رصم
 سداسلا لبجلا مهلك مهعامجاو مهتاروت صن ماشلا ىلا عجر امئاو مهنم
 لبجلا نم عجر امو روك ذملا عبارلا ليلا دالوا مثو ميهاربا ءانبا نم
 بذكي نانم هلل ىثاحو ماششلاىلا دحاو الو سماخلا ليما نم الو عبارلا
 فالخ اذه انلق بذعءملا ليجلا نم لايجالا دعت اما لبق ناف*هربخ يف

 دحا بذهي مل هناف اضراو ءانبالا .نم عبارلا ليجلا اهصن نال مهتاروت صن
 قرح مهتازوت صنب ثلانلا ليلا مثو نيروربم اوناك لب بوقعي دالوا نم
 هانبا يف بيذعتلا أدنبا اهاف ىلاعت هللا ءاش نااذه دعب دزون اه ىلع افرح

 تسل ت كش ثيح نم دعف عبارلا ليلا مثو مهئابا عم نولخادلا مثو بوقعي
 نم ةماط ةينانلا ةبذكلاو ةياغك اذه يفو مالا بذكلا كرش نم جرخت

 هل سيل دل يف اببرغ نوكيس كلسن فا مهاربال هلوق يو تارطلا
 ةءوس هذهف نو>رخي كلذ دعب و ةنس ةثاعبرا مهنوبذعي و مهنودبعتسيو

 يب بيذعتب ادب تقو نم ةنس ةئاعبرالا بذع اذا هنال رهدلا راعو
 مهب جرخ نا ىلا مالسلا هيلع فسوي توه دعب كلذ امئاف رصمب ليئارسا
 هتوخاعججو ف.وي تام الو مهتاروت قايس يف ذا أضن مالسلا هيلغ ىسوم

 ىلوو ضرالا اوكلف اووقلو اورئاكتو ليئارسا اونب رثك هلك ل يجلا كلذو
 يب نا هتكلمم لهال لاقف فسوي فرعي مل ديدج كلم رصمب كلذ دنع
 ةرثك اودادزي الثل امن اننيب مولد ذاف ان ىوقا اوراصو اورثك دق ليئارسا
 اذه مهترختل هتعانص باعصا مهيلع مدقف انترواحم مار نأ انوطزل نك |
 مم لخد نمركذ ذا مهتاروت يف رك ذ دقو انلق اه ةدهاش مهتاروت صن

 نب نارمت دلاو بوقعي نبيوال نب ثهاف نا هدلو دلوو هدلو نم .بوقعي

 نت لخدو ماشلاب دلو نم ناكو مالسلا هيلع ىسوم دج وهو تاهاف

 روك ذملا ثاهاف رمع عيمج نا أضيا اهيفرك ذو بوقعي هدجو يوال هببا

 0 ةردقلا ن اثني ةلصاح

 اذه نمف رداقلارايتخا لعةفقوت»

 ةردقلاب رودقملاوهستكلالاق

 ةردقلا تحت لصاحلاو ةثداحلا

 ال نسحلا يبالصا ىلع مثةثداحلا

 ثادحالا يفةثداحلاةردقلا ريثأت

 ةدجاو ةيضقثودحلا ةهج نال

 صهوجلا ىلا ةبسنلاب فلتخت ال

 ةيضق يس ترث ًاولف ضرعلاو
 ثودح ةيضقيفترثالث ودحلا

 ثادحال علصت ىتحشرم لك

 ممصتو مياورلاو موعطلاو ناولالا

 ماسجالاو ضاوجلا ثادحال

 ءاهسلا عوقو زي وجت ىلا يدّويف
 زيغةثداحلا ةردقلاب ضرالا ىلع

 ناب هتتس ىرجا ىلاعت هللا نا

 ةثداحلا ةردقلا بيقع قلخي

 اذا لصاحلا لعفلا ابعمو اهتحت وا

 اذه ىمسوهل درجتو دبعلا هدارا

 هللا نماةاخ نوكيف اسك لعفلا

 نم اًبسكواث دحاو اعادبإ ىلاعت
 يضاقلاو هتردق تحن الومحدبعلا

 اذه نع طحت ينالقابلا ركبوبا
 دخت ليلا لاقف اليلقردقلا

 هنا (ةدفاحلا“ةزدقلا ؟نا ص ماق

 رصقث تسل نكل داجيالل حصت



 تادارملا .عيمنجي .ةقلعتم  ةيلزا
 نلف 0 ةلاخبن ملاسفا رم

 ثيح نمال ةقولخم اهنا ثدح نم
 لاق اذه نمف مل كتم ايا

 اهعفنو اهرشو اهريخ عيمبا دارا
 دارا دارا لع و دارا أكو اهرضو

 ع ىتح قلارماو امابيأبلا
 هكح كلذف ظونحلا حوللا يف

 ريغتي ال يذلا هردقو هواضقو

 رودقم مولعملا فالخو لدبتيالو

 فيلكتو عوقولا لاحم سنجلا

 ةلعا هبهذم عز ءاج قاطي الام

 هدنع ةعاطتسالان الوانركذ يتلا

 نيتامز قبب ال ضرعلاو ضرع
 هتزوكيال كيلكتلا لاح ىف

 لكما: نالو ارذاق طق فلكل
 هب رما ام ثادحا ىلع ردقي نإ

 نم قح يف كلذ زوجي نا اها

 لاح لعفلا لع الصا هل ةردقال

 هبل اصوصنم كلذ دجو ناو

 ىعرداق دبملاو لاق*هباتك يف
 نم دحي ناسنالاذا دابعلا لاعفا

 تاكرح نيب ةن رورضةقرفت هسفن

 تاكرح ني
 ةعحارةقرفتلاوةدارالاورايتخالا

 ةيرايتخالا تاكرملا تالا

 نيبو ةشعرلاو ةدعرلا

 4 را ار

 ظ صن يف نال يبس حونب ماسو يح حونو ضرالا عيمج لعماح نب نامنك
 نيسخحو ةينامث مالسلا هيلعحرات نب ميهاربا غلب ناىلا شاع ًاحونا مهتاروت

 هاربا نب قححا انبا اصيعو بوقعي غاب نا ىلا شاع حون نب ماس ناو اماع

 انلاف ابأف .ابأ مديلاوم نم هركذ ا راو اس مالسلا اههيلع
 نادوسلا يفو انلق مويلا وكلمت نادوسلا نا اولاق نافاسوكعم حون ربخ ىرن

 الاوتيتلاودنملاو ةبونلاو ةشبحلاو ةناعكىتش كل امتو ادج ميظع كلم

 مهنم فياوط ماسونب كلم م ماسينب نم فياوط نوكلع ءاوس مهني
 يبن بذكي نا هللا شاحو
 ماحو ماسو ثفاي هلدلو ةنسةئامسم غلب ال ًاحوننامهتاروت لاقو 26 لصف

 دعب لاقوةنسةئامذئموي ماسلو نافوطلاناكةنس ةئاهتس غلبذا أحون نا ارك ذ مع

 نافوطلا دعب نيجاسلداشكقرا دلوةنسةئام نبا ناكأ ألون نب ماس نا كلذ

 نبا اسفل دلوذاجون ناك اذاهنال لظم لهجو حس نولتو شحافبذك اذهو

 هلذلوذاوةنس ةئام نبا ذئنيح ماسفنافوطلناكةنس ةئامدعبو ةنس ةئامسخ

 ,اذاشفنراهلدلو ذاناكماسفذاشفنرانيتنس نافوطلا دعب

 هلثم كم ةللرشاحمب 0 ب ,اناك هنا مهتاروت صن يفو

 ظيكبأب 0ع ميهاربال لاق ىلامت هللا« نآ كلذ دعبو 26 لصف

 موقلااضياوةنس ة ةياعبر امهنوبذعي و مهنودبعتسي وهل نيل دلب ينابيرغ كلن

 كئابال ريست تناو ميظعحرشب كلذ دعبو مل 5 مهنوبذعي نيذلا
 انه ىلانوعجري نينبلا نم عبارلا ليجلاو ةحلاص ةبيشب نفدتو مالسب

 ناتعيذشناتشحاف ناتبذكهتلق لع لصفلااذهيف ( هنع هللا يضردحتوبا لاق )
 عبارلا ليجلاوهلوقاهدحاف اطخلاو كيزذكلا نمط نشاعبو ىلآتت هللا ىلا ناتبوسثم

 ميهاربا ينب نم لوالا ليجلا نالدب“ ءافخنال بنك اذهوا: يه ىلا ضوعج)ي نيتبلا نم

 ونبو اصيعو بوقعيميناثلا ليجلاو مالسلا مهيلعهتوخاو قاحمتامث مالسل هيلع
 يوالو اذوهيونوععمو ناب ودمثو هباصل بوقعي دالواثلانلا ليجلاواهماعا

 دالواو داشاو ذاعو دابهو. يادو. نيمادب و فسوي و نولبازو راخاسو

 نيتتسوةنسةئاه نب



 كا فرش تال

 هونبو حونالا سانلا نمدحا توبأتلا لخدي مل هنا ىلع ترواهف مطق دقو
 مل هنا ىلع تو اهيف مطق دقو هدالوال هاسن ةثالثو حون ةارماوةثالثلا

 تابذك هذهو توباتلا ريغ يف ناويح الو الصا ىننا قرغلا نم جني

 اشتم نا اندروا اك مهتاروت صوصن يف نال اهلشم نم هب ذوعن حضاوف
 خيو حونل ةنس ةياتس ةيفوملا ةنسلا مام فوتسي مل قرغوا هنال قرغي مل
 طق كالملا قحتسي مل حودمم دوم ممدنع هناف اضياو اهافوتسا هنا اهصن

 هونبو حونالا ىسنا اهلخدي مل هناب اومطق ذا توباتلا لخد نوكي نا اطولطباو |[
 4 مهنا مهعطقب توباتلا ريغ يف وجني نا اولطباو مواسنو ةثالثلا

 هوجولا هذه دحا نم حلاشوتل دب الو توباتلا ريغ يف ناويح الو سنا

 لقع يذ لك نّءّتو ةرورض مهتاروت لقن يف تحيل بذكلا حالف ةثالثلا

 كزكيال ىلامت.هللا نال الصا ين اهب ءاج الو ىلاعت هللا نم ةلزنم ريغ اهنا

 يتسم وا لهاج قيدنز لمنم اهنا انيقي عصف بذكلأب يتأت ال هايبنالاو
 فيكف ةيانك لصفلا اذه يفو مهماقم لثم نم هللاب ذوعنو مهب بعالتم

 ةريثك هلاثماهعمو

 لاق ناعنك يبا ماح هنبا لعف هغابذا احون نا كلذ دعب و 6 لصف 9«

 هل الا كرابب+هي وخال نوكيا دبعتسم هتوخال نوكيديبعل دبع ناعنكوبانوعلم
 ماس ةيبخأ يفنكسي و ثفايل هللا نا دحا# , ادع نامثك وبا نوكياواماس
 مهب اقافختسا مظاعت وأ فرحا هسفن ىسن مث ملادبع نافتتكر وبارك

 شوك ماح ونب لاقف ماح دالوا ركذ ذا لاق رطسا ةتس دعب هنكل لطي ملف
 اهقمسو ةمعرو ةواغرو ةلياوازو نابطو /شوكونبوناعنكو اوفو ميارصمو

 ف ارابج نوكي أدتبا يذلا دورغ دلو شوكو دنحلاو دنسلا ةمعرونبو
 هتكلم لوا ناكو لجوزع هللا يدب نيب ديص رابج ناك يذلا ضرالا
 مظعم ىبن مرارقاب وهو هربخ يف حون بيذكت ربخلا اذه نم لصخل لباب
 لعو ناعنكىنب ةوخا ىلع اكولمم اوراص ناعنك يبلا دلو نا فصو ذاو ادج
 نب شوك نب ذورغ كلم ناك م هتاروت هبجوت ام لع نا هلكب تلا مث منيب

 مودعملاو دوجوملاو بسجاولاو

 منام عيمجب قلعت ةدحاوهتردفو

 هتداراو تازئاجلا نم هدوجو

 ويم يو معاللا
 اويلعا وه دحاو همالكو تاغصلا

 ديعوودعوو رابختساو ربخو هن

 تارابتعا ىلا عجرت هوجولا هذهو

 سفن يف ددع ىلا ال همالك يف

 ظافلالل ذا تارابعلاو مالكلا

 ءايبنالا ىلا ةكتالملا ناسل ىلع ةلزنملا
 مالكلا ىللعتالالدمالسلا ميلع

 ةذدمم ةقولخم ةلالدلاو ىلزالا

 نيب قرفلاو يلزا مدق لولدملاو

 ولتملاو ةوالتلاو ارقملاو ةءارقلا

 روك ذملاو ركذلا نيب قرفلاك

 يدق روكذملاو ثدحم ركذلاف

 قيقدتلا اذهب يرعشالا فلاخو

 نوكب اوضق ذاةيوشحلا نم ةعامج
 مالككاو ةيدق تايلكلاو فورحلا

 سفنلاب مق ينعم يرعشالا دنع

 ةلالد ةدابعلا لب ةدابعلا ىوس

 هدنع ماكتملاف ناسنالا نم هيلع

 ةلزتعملا دنعو مالكلا هب ماق نم

 ةدابعلا نا ريغ مالكلا لعف نم

 كارتشاب اماو زاجملب اما مالك

 ةميدق ةدحاو هثداراو لاق ظفالا



 || دوج ةلاعقل ترف اذا 6هوكلل

 نسحلاوبا لاق#تافصلا كلت

 لعب ماع ىلاغت:يوابلا

 مكتم ةداراب ديرم ةايحب ىح

 هلو رصبب ريصب مع عيعس مالكب

 هذهو لاقي أرفالتخاءاقبلا ف

 لاقي ال هتاذب ةئاق ليام

 ريغالالووهالالوهريغالووه يف

 دع همس
 ليلدلاماق لاق ةيدقةداراب ديرعو

 هل نم كلملاو كلم ىلاعت هنا ىلع

 واخي الف هانم اوهف يهنلاو سعالا
 يذق ناب اغا كد وكي نا اما

 اافاث دم ناك ناف ثدح رماب وا

 يفوا هتاذ يف هثدحي نا اما ولخي

 ين دخي نا ليحل لحم يفالو لحم
 نوكي نا ىلا يدوي هنال هتاذ

 لاحم كلذو ثداوفأل الحم

 هنال لحم يف نوكي نا ليحتسيو

 افوصومدب لحملا نوكي ناب جوي
 لحم ينال هثدحي نا ليجتسيو

 هنانيعتف لوقعم ربغ كالذ نال

 فالزكاو..هلا ةفقل هذ _ دق

 رصبلاو معسلاوةدارالا يف ميسقللا

 ميج قلعتي دحاو 0 لاق

 زئاجلاو ليحتسملا تامولعملا

 ةردهب رداق

 كة رفرار

 ةئس ةئاتس كلذ دعب شاع حون نب ماس نا لوقلا اذه دعب ركذهنالدب ألا

 شاع ذاشفترانب ئاشو ةنسنيتشو اسمعو ةث نبال شاع ماس نباذاشفنراو

 ًانيزاوأل ةنانرةئاجبرا' تاغ ئاش نب راعو ةنس نيثالثو داو هكا ةنازل وا

 غلاف نب وعر ةئس نيثالثو 6-5 يئام شاع راع نب غلافو ةنسنيتسو

 ةنس يتئام شاعوعر نب غورسو ةنس "رب رشعو اعستو ةنس يتئام شاع

 نب حراتو :ةنس نيعبراو ناثؤ ةثام شاغ غورس نب زوحانو ةنس نيثالثو

 ةتس ةئام شاعحران نب ميهارباو ةنض نيسمحو ةنس يتئا* شاع روحان

 ليعامماو ةننسنوناٌمو ةنس ةئام شاع ميهاربا نب قاححاو وو

 شاع قاما نب بوقعيو ةئس نيثالثو اعبسو ةنن ةئأم م نئاع يارا ن

 ايمو نعت بوقعي نب قرجلؤةيرفا ف نناؤلاو اا

 7 ا ثبفو أضيا كوي صم نار 0 ةنس 3

 ةنسن نيرشعو ع كالت مغ دحاو رك نب نوراهو

 لثمب نيدتلاو قيدصتلا لعتعباتل لوقعلو ئاضفلا هذحل اوبجعاف مهمتسإ

 هب ءافخ ال يذلا كفالا اذه

 ةثاعست شاع درام نب كونحنب اشوتم ناركذ كلذ دعب و 36 لصف
 ناوةنسنييناو عبسو ةئس ةثامنباوهو كماله داو هناو ةنسنوتس اتم

 الف مالسلا هيلع ون هل دلو ةنسنيناعو نينثاوةنس ةئام غلب ذاروكدملاكمال
 ةنس نيتسو عستو ةنسةئامالث نب حونهلدلو ذا ناك اش 'يتاخاؤ ا «تلق

 تام ذا ةئس ةئاّتسنبا ناك م السلا هيلعاحوننا ةرورمض اذه نم بجوف
 ةنسنميفاثلا رهشلا نم رشع مباسلا مويِلا يفنا لاق مث اذه اوطبضاف لاشوتم

 ًاموينمرشعوةعبس مويلا يف نا لاق نافوطلاب هايملا تعفدنا ون رهتنم ةئاهتس
 ةنيفسلا ينعي توبانلا نم حونجرخ حونلةئاتسو ىدحاةتس نم ينال ارهشلا نم

 كودح نب لاشوتمنا اهنع ديحم الةرورض اذهنم بجوف هعم ناك نمووه
 مايا ةثالث ريغ نيربشب اهنم مهجورخ لبق تام اهيف هناو ةئيفسلا لخد

 دقو
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 ىضيكلا/لتفا نم هتاير دوله قلما اهلج نسافر كلاس جالب مارش كون رقبأ

 ن» اهتمالس دبشت يتلا ةحضاولا ءارهزلا ةللل اناده ذا هدمحنو قبلا

 ىلاعت_ هللا دنع نم اهناب لخد لك

 فيسسيطو مور ل1 ندعةنج قرشيفنكسأ او كلذدعب و 26 لصف 4

 روس نانا لكأو وأ نهىرخ 1 أ ةزسن يفتي 5 وةايحلا ةرجن ةسارحبللقتم

 ةايحلا ةرش قيرطاذميل ايران اكبر هيدي نيب بصنو ليفارسا

 الف الاورجرتملا نم أطخ اهدحا نكي مل نا ( هنع هللا يضر دمج وبا لاق )

 لييباق لئق نم لك ىلاعت هللالاةكلذدعب و6 لصف 9« اذهفيك_يردا
 ليئاي وح نب ليئاشوتم نب: كمالنايفوهعبج نيب ركاتتالو ةعبتسملا ةيدافن
 م هناو هيبا دج دج نياق للق يذلا وه نيباق نب كونح نب داريع نبا
 مو ةعبسلا ىلإ هيدفي نا هدعو هنال بذكلا ىلاعت هللا ىلا اوبسنف هب لقي

 شئماخلاو ه هلق يذلا كمال نال قمح انه ةغبسلا ,5.ناف“ اضياو هدفي

 انبه ةعبسال لخدم الف كمال ءابا نم سماخلا وه نيباقو نيباق دلو نم

 وحن كلذ لبق لاق مث منغ يعاردنا ومد اعلا اذه لبقو 26 لصف 9“
 ةلص ةيناثلاو ةداعاعادحا مس راو ازتاذاقل اه انروكاتملا كلتالؤ وفا

 4(تياناهورةيشاملا كالو جهدا :هكشتا م عآد ومأز لابانا هند تلو

 دبا الو: يرخ الا: احاذجآ بذكك ناحضق

 ضرالا رهظ ىلع نورثكي نمانلا ًارعباالف لاق كلذ دعبو 36 لصف 6
 ءاسن نهنم اوذختا ناسح نينا مدآ تانبهثلا دالواى أر الف تانبلا ملل دلو

 مثو مارح ملل دلويو مدا تانب ىلا هللاونب لخدي' ناك كلذ دعب لاقو
 هلللعجذا مظع بذكو هب كرهان قمحاذهو مسا ملرهدلا ىلعني لا ةربابل

 مهفالسا ضعبنا ىتحابنع هللا ىلاعت ةنهاضمهذهو مد هان ويكاما دالوأ

 ظفالا رهاظ يف بذكلا نود اهنا الا ةبذك هذهوةكت الملا كلذب ينعاما لاق

 نورشتنم مه ذارهدلا ىلا ناسنالا يف حور ني ديال لاق اذه لالخ ينو للصف
 ةبيصمو رشدباف بيتو انيق ةنس نيرشعو ةئاممثر|عانوكتفرشإ وههناغيزا

 لل | 89“ للملا يف لصفلا

 اما ولخت الف ارداق اًناع هنوك لع

 نيدغضلا نمر ناَمْؤبفملا نوكي:نا
 انضاؤتاك ناف أ دئاز ىا 1ةيجاو

 ردقيو هتيرداقب لإ نا تي

 نم نركيرو هتيملاعب

 سيور داق املاع هنوك ىلع ًاقلطم

 ني رابتعالا نا فرعف كلذكر مالا
 عجري نا اما ولخي الف نافلتخم

 ىلا وا ظفللا درع يلا فالتخالا

 ظفللا ىلا هعوجر لطبو ةفصلا
 فالتخاب يضقي لعلا ناف درجملا

 مدعردق وأ نياوزعي نيموبفم

 ويعلق تاتزاام اس از ظافلالا
 فراف لاحلا ىلا هعوجر لطبو

 دوجولاب فصون ال ةفص تابثا
 نيب ةطساو تانثا مدعلاب الو

 يفنلاو تانالاو مدعلاو دوجولا

 ىلا عوجرلا نيعتف لاحم كلذو

 *ةيهذمكلذوتاذلاب ةمئاق ةفص

 ينالقابلا ركب ابا ىمناقلا نا ىلع

 هلوقدردق يرعشالا باحصا نم

 ررقيو اهيفنو لاخلا تابثا يف

 كلذ عمو تاذثالا ىلع 2371

 ال ةمئاق يناعم تافصلا تنثا

 هتنثا. يذلا لاحلا لاقو الاوحا

 ةفص 0 يزلاوه مشاه وبا

 تاذلا



 نه هغلس و هتئلخ ربدبل نكي /

 نم ' هيقريو ةجرد ىلا ةجرد

 ةرورضلاب فرع لاك ىلا صفن

 دادي رم املأع اًرداق اعنا هل نا

 | لاغفالا هذه رودص روصتي ال

 راشخالازا "روبط عبط نم ةكحملا

 ماكحالا راث ا نييبتو ةرظفلا ف

 تاغ 5 ةفلثنا ىف ناقيالاو

 اهدج نكمي الاهيلع ةلاعفأ تلد
 ماع ةنوك لع لاعفالا تلد اكو

 ةردقلاو للا لعّتلذادير مارد

 ةلالدلا هجو' نال ةدارالاو

 اضياو اماغو اًدهاش قتلت ال

 قد هنا الا" ةققح ةقيقح ملاعال ىنعم ال

 هنا 5 رداقلل الو ع

 لصف ةداراؤذ هنا الا ذيرلل الو

 لضحيو ناقثالاو ماكحالا للا

 لصحيو ثودحلاو عوقولاةردقلاب

 نوذ تقوب صيضقتلا ةدازالاب

 لكشو رذق نودردقو تقو

 نا تافصلا هذهو لكش نود

 الا تاذلا اهب فضوي ناروضتي

 ليادلا ةايحبابح تاذلا نوكي ناو
 وركشم مزلاو هانزكذ يذلا
 هنع مهل صيخم ال امزلا تافصلا
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 و 3س كد نآرقلا يف ىلقزاف *رئ :اظنو زئاظنو رئاظن لو تيكف

 000 ةناكم انلق ماكم الو هناكم يردن الو جوخ 1

 ىتلا دوهيأ

 دسلاو هه انو اوتو و دقو ىراصنلا ام نمويو اهب نونمأوي

 دسرت ذ دقو قذارغلا ىلع همالك دنع ناويملا ِف هباتك يف سلاطاطسرا

 مثدالب لوط ركذو#ايفارغج ىهنملا هناتك ف سوملط,جوجأهو وجا

 هعم ةعامج يف نانجرتلا ماللس نينمأوملا ريما قثاولا هيلا ثعب دقو اهضرعو

 هركذ دقو هريغو يسخرمسلا بييطلا نب دما كلذ ركذ هيلع اوفقو ىتح
 جوجأب ناكمىنخ ول ىتحو ربخ نم ربخ تابيهف سانلاو رفمج نب ةمادق
 ناكمنالاعشا:زيخ كاذرضاملهناكمرومعلا ن دع لن يف فرعي :اةدسلاو جوجأهو

 ْ اهعوجرو سع“ ؛ ليمنوكي ثيح ءاوتسالا طخ فلخ ذئنيح هناكم نوكي

 انناكإ لظفك ل ىاقالا قركتب عدم ةلابتلا ةيلئا هك حك اهدقو

 اولعاو#لسانتلاوتابنلا|هيف دجوي يتلا دالبلا ضعب ءاوهك ءاوملاو ةنوكسملا
 الب عانتمالا رضنع يف لخدم هلخداف ناكمالا رسمنع يف ناك ام لك نأ
 ماق دق نم هب ربخا اذا امس ال لهاجت وا لهاج لطبم بذاك و هف نأهرب
 سأوملا  هبذكت ىتلا عنتمملا لالا يف نأشلا ماو هربخ قدص ىلع ناهرإلا

 2 هناىلع مطاق ناهرب.”اج افاف اذهب ءاج نف لقعلا ةهيدب وا نابعلاو
 راص ذق مدا 7 لاق م36 لصف“ ءالبلا نم هللاب ذوعلو رغم

 ةرجش نم دك ماو هن دع الك ن ,الاو رشلاورخلا فعل اقيرفوغ

 داذع هعاعقيء اوف هنا !اعرطق لخدلا لفل وايت ديو ءايللل
 دقءد | اذه اق ةنا ىلاعت هللا نع |

 |بتكيف جوجأمو حوجأب اي ةدقو*هنمروممملا رخا يف

 مهتياكح ( هنع هلل ىضز د#وبا لاق )

 ةحلا مما ةزورض بجو.و رهدلا :بئاصم نم ةبيضم انه دخاوك راص

 ضاوخلوم ا ناقك< قرغفلا ثكبحلا لوقلا اذه دا دقإو دحاو نفارثكا

 ىلاعت هللا هقلخ اقل الا:نكي مل مدا قاخ يذلا نا داقتعالا ىلا دوبنلا
 مث نريشلاو ريخلا فرعف مدا اهنم لكا ىتلا ةرجشلاا نم لكأو مدا لبق

 للدلا ماق ذا هوتقفاو زاوهو

 لكأ



 ىلاعت هللا دنعنم.يهاالو طق نوما ب تأ ل ةعوضوما اهنا نابي يف تفكل
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 ةشملا دإب طيحم ناحيجو*ةليوزدلب طي لينلا نا هلوق يثو ىرخاو |

 ةشحلا ريغو ةشمملا نادوسلا ضرا عيج ينا٠ ةشحاف ةعذش يديك مذا

 قوف م.تج مث دخاو جرف اهاك ع ورف ةعبس عرفتيو الصا لينلا ريغزهن
 اًدسجو باجا كلل[ ةزياطزذلخ نا هوق شو ةشلاثةبذكو*ةبونلا دالب

 رحبو سراف رحب يف هتاضاغمىف لثوالا امنا للنضا "ناك ابيب كلا ام بذك

 طق ىلاعت هللا اهلي ل اهب ءاذخ ال مياضف هذهو نيصلاو دنملاب راهناو دنملا

 هيلع هللا ىلم بن نع مص دقف لئاق لاق ناف#بذكلا باهي ناسنا الو
 ذه من الق ا نم ناع<يجو ناحيسو تارفلاو لينلا لاق هنا نو

 ءامسا شو الصالي وات فياكت الب هرهاظ لعوه هانعهو هيف كشال قح

 لاق هنامال.سا هلع هنع عص دق ليف ناف#«ليبسلسلاو رثوكلاكة نجلا راهنال

 يربنمو يربة٠ هنع يورو ةنإلا ضاير نم ةضور يربنمو ىتني نيب أم

 ناك رذنا هنال هتوبن مالعا نموهو قح اذه انلق*ةنجلا ضار نم ةضور

 لمعلا يدي هيف ةالصأا لضفو هلضفل ناكملا كلذو لاق ا ناكف هربق

 دوهعمو اهياوب أ كم باتو ايضائر نم ةضور ف نط لوح

 انرشب نمل لوقنو ةنجلا ىلا فاضي ُهناف بيط لضاف ىش لك نا ةغللا

 كلذكس يلو* بابشلا يفةنجلا حئاور* رعاشلا لاقوة نجلا نم اذه نسح ربخب

 نيب لب هبذك# ع نم سبل يف اهعدي ل اهعضاو نالدو.يلا ةاروت يف يذلا اذه

 قرش 5 ادويدملا هذ 1و ايس 0

 21 ااطا عدي 2! دعب قلختملىتلا ةشب 1! دل طرحلا ناحيجو لصوملا

 ةيوذكلا مها اروت :ينام ير تةتبل ا كمال مينافاضياو ام اجرخمالو ةليحهمالكإ

 نمهلكال مد ١ !اهنم جرخاىتلا ةنجلانا مست صا تالاف انفصو اه ىلع

 تتبثف نحن لوقت 5 ءامسلا يف الضرالا يف ندعيفرش اناا هيفىتلا ة ةرجلا

 اهدحو ةبذكلا هذه الا مهتاروت يف نكي طولو الضا اهنم جرم ال ةبذكلا

 زاخناواممداختف ملصالاو حالصلا

 دياف .ةفئاطلا هذه ىلا يرعشالا

 الذراصو ةيمالك شان مهتلاقم
 ةعابججاو ةننسلا لهال ينم

 ىلا ةتافصلا ةممس تاقلناو

 ةهبشملا تناك املو ةيرعشالا
 تافصلا تمول ل ةيماركلا و

 ةبتافصلا ةلبح نم نيتقرف مثانددع
 نسهلا ىبا باحصا (ةيرعشالا )
 بسُننملا يرعشالا ليعامسان ب ىلع
 هللايضر يرعشالا ىسوم ىبأ ىلا
 تاقاذت الاب يت نم تع مس و| ع نع
 دزقستاىزوشالا درمان ق)
 ( هبهذميف يرعشالا هررةيامهنيعب
 نب وره نيب ةرظانمترجدقو*

 دجانا ورمت لاف هنيب و صاعلا
 وبا لاقف بر هيلامصاخا ادحا
 لاق هيلا مامتلا كاذ انا ىموم
 يبذعي م ايش يلع ردشأ ورمع

 لاق ملو ورمع لاق معن لاق هيلع
 و ورم تكسف كلظب ال هنال
 ناسنالا يرعشالا لاق ة اباوجر<

 يش ليا نم هتتلخ ينركف اذا
 ةقاحلا وطاف ناو هنكو ١ ادن

 ىلا لصو ىت> روط دعب اروط
 هتاذب هنا انيقي ف رعوةقلخلال اك
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 ضعب هيبشتف ولغلا اما ريصقنو
 سدقلو هللا ىلاعت هلالاب مهما

 دحاوي هلالا هبشتف ريصقتلا اماو
 ةلزتغملا تربظ الو قلخلا نم

 تعجز: فاشلا نم نولكتملاو

 ريصقتا اوولغلا ن ع ضفاورلا ضعب

 تطخمو لازتعالا يف تعقوو

 نيستا“ ىلا“ فلات نم ةغاج
 امأ هيبشتلا“ يف :تغقوف رهاظلا

 ليوأتلل اوضرعتيم ن.ذلا فلسلا

 كلأَم مهن هيشتلا اوفدهت الو

 لاق ذا هنع هللا ىضفر سنا نبا

 ةلووجم ةيفيكلاو مولغم ةاوتسالا
 هنع لاؤسلاو بجاو هب نامبالاو

 نايفسو لبتح نبدا لثموةعدب

 نمو . ٍناهفصالا دواذو

 هللا دبع“ ىلا نامزلا ىهتلا يتخ

 سابعلا ىلاو ىبالكلا ديعس نب
 ىساحلا دشان:ثرخلاوىسنالقلا

 فاسلا .ةلنج نم اوناك ءالاهو
 اودياومالكلا لع اورشاب مهناالا
 ةيمالك جححب فلسلا دئاقع

 م معبأ

 مهضعب فئدصو ةيلوصا نيهاربو

 ناب" ىرج ىح ضعن سردو

 هذاتسانيب ويرعشالا نسحلا يبا

 [!| رفعي ةيقيغ م طاق

 تاليوأتلا من.انبشكهلوق نكا اهةلخو اهكلب درغنا يتلا ةفصلاوهللا ريوصت

 ةرورض دب : لجو زع هَ مد 1 هبش بجواو ىل, 1 عطقو جراخلا دسو

 هلا ىئاحو دحاو اهانعم لخملاو هبشلا ذا لقعلا ةهيدب هنالطن لع اذهو

 ندع نم جري رهنو لاق كلذ دعب و!#«لصف«هبشوا لثم هل 3 نا

 وهو ليلا اهدحا مسا* سورة راريصف قرآفي 3 نمو نانجلا يىبسبف

 اميو.دنج دلبلا كلذ بهذو بهذلا هب يذلا هلي وز دالب ميم طم

 ةشجلا دالب ميمج طيح وهو ناحيج يناثلا مساو* ر رولللاةراهحو ئلذوالا

 ذخأو تارفلا عيارلا مساو*لصوملا قرش رئاسلا وهوةلجدلا ثلاثا مساو#

 ندع تانج يف هعضوو , مد ا هللا

 ةشحاف هوجو بذكلا نم مالكلا اذه يف ( هنغ هللا ىضر دموبا لاق )

 ةعبرالا هذه نا هرابخا ث اذ لوا قديم 500 قرم انه 00

 مدا اهيف هللا نكس ىلا 0 نم قرتفل

 املك !نعيىلاعت هللاءابن ىتلا ةّرجنلا نم لك ا ذإ اهنم هجرخا مث هقلخ ذا
 وه يذلا ضرالا نم زومتملا عبرلا ةبصنبو ةئرهلاب ةفرعم ىندا هل نم لكو

 اذه نا يردي لصوملاو ماشلاو رصم ىلا ىْم نم وا ضرالا كلانا 2

 هبضمورومس اج را نم بوذجلانيعنمليتلاج رخم ن اووضاةبذك 9

 ناو: ئئاشلا رحبلا يف رصم لاع' رد ١+ يف ةيردتكنالا ةلابقو سس ةلانق

 دالب نم جرم يف ناحج [ءاف *لامشلا نم ناحيح و تارفلاو ةلحدلا جرخم

 رحيلا بنِ بصي: ىتح:انيرغك ىعمملا اهضبرو ةديصأا نيب ٠! ريو موزلا

 برقب نيعا نم اهجرخش ةلجد اماو ةصيصملا ن٠ لايما ةعبرا لع يالا

 ةيسامهايم بصتو ركب رابط رالف باوقنا نخيل انزين ىلع لل اوول

 هاف يفوت ةرئار اة, قلونلا ضرا يف ةرصبلا برقبةروبشملا ئاطبلا

 جرخي من هذيمرابرق الق ىلاق نم موي ىلع مورلا دالب نم هجرخ تارفلا
 |مالك نيمست ىلا. مسقني و قارعلا ىلا هقرلا لاعا ىلع ذخاي مث هيطام ىلا
 بذكيال ىلاعت نايا ديل ١ ةريبك ةعياش ةبذك هذهف ةلجد يف عقب

 ىرخاو
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 ٠ انلمجي ناو كلذ ىلع انتين هلاسنو ةنبانلا راث الا
 نيقالشلاول دنع هناوضرو هتمحر ىلا انوعدي

 دعبو قد ناو ٠ هحو لع 0 نا ةكي اش ةروك ذملا سبكلا ند

 مهفيال مالك هنم جرخن ملاضرا كالذكو هل ىنعمال اذه لثب ضارتعالاف

 هلا تام رنا ةلئاقل نايناإرفلا زمزم كلذ نك نار ا

 ا لصف - ينخالو القحمال ًالصا [ياع ليد ال
 ارز 0ك فشلا عادوا هول وهوا ًالاتإل

 ىتح هيلا ةاعدلا نر

 يتلا نا نوعطقيو ةلزاملا اه ١ نومك. دوهلا رثانم يديأب يلا ةارونلا ريغ

 ا ىلا نا نوأودي دولا رئاسو دسم ةفرح دولا يدياب

 نولهتسا ال مهنال ةيرماسلا ةاروت انيلا مقي لو ه ان مو ةلدبم ةفرحم

 قيرورض ناهربب اننادق اننا الا لادا ندرالاو نيطساف نع جورخلا

 رخبايف انكدادنع ةلدم ةفركم 1 ةيرماسلا يدياب ىتتلا ةاروتلا نا ىلع

 ميظعلا يلعلا هلا .الاقاق الو لوحمجلونزخن لسسا اج كئاع اال تل

 مهناناعو مهنابر داع ختلا دويل ملا ةاروت نم ةقرو لوا يف 26 لصف

 ةفص ىلع اهيف نوفلتخم الاييراغ «وضرإلا فراش ىفا اوناك ثيح مهيوسعو

 مهرج دبع ميعنال فرخ فتن ١ ةلظفل اهيف ديزي نام | رايد

 بارخلا لبق مهل ةينوراملا كلم مايا اونك نيذلا مثرابحا 0 كلذ ةغامم

 ينوراملا قارولا.ءارذع ىلا كئلوا نم كلذ ةغلبم اهنا نورك ذي رهدب يناثلا

 ريم رياك حازفإج عنصا ىلإ هللا لاق اهردص يفف

 نسج هجو هل ناكك انتروصكا الا لقي ملوأو ( هنع هللا ىضر دمحخوبا لاق )

 قلخلاو كلملا ةفاضا ىلاعت هللا ىلا ةروصلا فيضن ناوهو حرو ىنعمو

 يا هللا ةروص هذه نسحلاو حيبقلاو درعلل لؤقلؤملا لمت اذه لوقل |

 هللانا لكعلا ىهت 7 انفر 3 لاقو 0

 هيشي داؤديغ ءلهك يبل لات

 *يسهبشي الو تاقولخملا نم ايش

 ال انا الا كلذب انمطقو اهنم

 كفيف دراولا ظفللا ىنعم ف رعن

 شرعلا, ىلع نما .ىلاغت .هلوق

 ”يدبب تقاخ هلوق لثمو ىوتسا

 ريغ ىلا كب رءاجو هلوق لثءو

 فليت ةف دن ذكسراعلل يتقإط
 لنه ان ااط نير كا ضال لاو زم
 هناب داقتعالاب درو دق فيلكتلا

 * هلغك سيلو هل كيرشالا
 نا مث انيقي هانتنثا دق كلذو

 ىلع اوداز نبي 5307 :رم ةعاج

 نم دب ال اولامف فلسلا هلاقام

 لوقلاو اهرهاظ ىلع اهئارجا

 ريغ نم تدرو 5 اهريسفتب

 يف فقوت الو ليوأتال ضرعت
 هيبشتلا تيس اوعقوف رهاظلا
 ام فالخ ىلع كلذو فرصلا

 هييشتلا ناك دقلو فلسلا هدقتعا

 هللا مهنعل دوهيلا يف اصلاخ اقص

 مهنم نيبارقلا يف لب مهلك ينال
 طال ةيزبتلا ىفب اويكو, ذل

 ةميشلامث كلذ ىلع لدت ةريثك

 راغ يف اوعقو ةعيرشلا هذه يف



ّميرملا فلاخ 5 هقلح انيكيف
 ة

 يف ةمامالا اوزوج ناو ةلزئعملاو

 نومدقي ال مهنا الا شرق ريغ

 (ةّدافصلا) يشرقلا ىلع يطبللا

 فلسلا نم ةريبك ةعاج نا 3

 تانم لاك ل نوحك ل

 ةايحلاو ةردقلاو لعلا نم

 مالكلاؤرصبلاو عم مسلاو ةدارالاو

 دوجلاو مارك الاو لالجلاو

 الو ةظعلاو ةزعلاو ماعنالاو

 تاذلا تافص سب نوقرفي

 مالكلا نوقوسإ ىلإ لعفلا تافصو

 نوتبثي كللذكو ادحاو' قوس

 نيدبلا لتم ةيربج تثافص
 مهنا الا كلذ نولوؤيالو نيلجرلاو

 0 اع

 تافّصلان وفني ةلزتعملا تناك الو

 فلسلا ىم“ نوتبثي فلسلاو

 غلبق ةلطعم ةلزتعملاو ةيتافص

 تافصلات اتا يف فاسلا ضعب

 تاثدحلا تاذصب هييشنلا دح ىلا

 تاد تام ىلع مهضعب رصتقاو

 ريخلا “درو امو اهلع لاعفالا

 و نم جهنم نينقرفهتيف اوقرتفاف

 كلذ لففللا لمتحي هجو ىلع

 ليو هأتلا يف فقفوت ن ره مهتمو

 فرق ا
 مدوصل و هو هليدت نو

 رهاظلا بذكلا نم اهب نامالاب الا هني د معن ال يتلا مهبتك ينام ىلا اذه
 لانلا:اذتنمت ناو ٠ نفد ناك كالا مْرِخ نا مهوقك

 ب شوافيك نبش وابتس ناوين ةدالو نمو ةيلازشلا هو سابئرلا لقب نم
 وملاعب ن1 نعارسللا نياق ماو كذزالاو ؛ انتا يوركش هنت

 مهكلم دريل ةرقبلا لع دنواه مار روظ اذاف مويلا ىلا ايف مث تاتويبلا

 ميهكلتو مهيد اودرو ءورضنو ضرالا ىلا ةنيدملا كلت تاز

 لطاب وهف بذكلا هيف نود باتك لكو ( هنعاللا ذر دمحم وبا لاق)

 روظيذلاك سوهلانيدداسف نم رهظف لجوزع هللا دنع نم سيل خوصوم
 ا وال اوك بد داس

 هيمس يذلا بابكلا ينةعفاو بيذاكتو ةرهاظ تاضقانم ف لصف
 نيتي ةعبرالا ليجانالا يفو مهبتك رئاس فو ةاروتلا دوهيلا

 د6 لجنو رعدللا لزنايذلا ريغاهناواهليدبتوارغي رت كلذب
 تكلا يسم ىلاعت هلل ةاش' نا ركذن (اةلعاللا ىضر دمه وبا لاق )

 هللا لعبذك" هنايفزي ةكسم يذلكك شب اليذلا بذكلا نم ةريكذملا

 اهودروا رابخاىلا مالسلا مهيلعئايبنالا لعو مالسلا م ىلع ةكئالملا ىلعو ىلاعت

 انك دفوأرتع عل لع اطعم خا ايكمجلا ماجا يقركك> وخعأل

 قيال يتلا ةضقانتلا ةذسافلا لاوقالا كلت ىلع ىراصتلا قابطا نم بمن
 مهليبسناانيارف دولا يذدياب أم ىلع انفَقَو نا ىلا قمز هب دحا ىلع اهداسف

 طاف هن لك ذيغ كالذبب تنثو ةلمالا يك فقل ىراصتلا ىلوسو

 بهذمو ةنسلا ةلحنو مالسالا نيذ فلاخ نم لكنا انلوق ةحص نيفلاخملا

 ىلاعتهللا نالذخب مهنا الا هيلع مام لالشب فراع هناق ثيدحلا بامضا

 مهفالسالا دلزعت ا هرغجب طر لازم نوباغ» مظوقمأ نورباكم مايا

 نفل“ ةاندهاش نمرثكا اندجو“ اذكهو ةيو5 ةنايرأ ةمادتتاو' ةَدصْعو

 طيلاطلابةيرؤانونريطاواالاوتت

 عابتاو ةنسلا ةلحنو ءالسالا نم هل اناذهام ىلع اريثك هللا دمحنف مهئاساور

 راث الا
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 : يجف مهلتفو عاقنيف ينب و لذهو ريضنلاو ةظي رق ينب نم ليئارسا 0

 ملسا نم مالسا لبقو مالسالا ىلا اوعجري ملذا ار ٌرافك مهامسو ةيزجلا

 3 39 راغصلاو ةيزج+لا واهكرت لعمترابجا هلل> | + مهنيدوس نكي ملولف

 نوكي نا عنتملا لاحملا نمو لييئارس | ينب نيدب مهنم كرت ام كرت لوبق هل

 0 و لديبوو ملظي و روحي اقداص الوسر نمو سابفع ||
 اذكهو , ىيدملاعلا مير هلا ديطاورعف _.لاكشارال_ ندعي مقاتلو ملوق داسف

 سي رداك نيئبادلا قرق نم مالسلا ميلعايباالا ضعب ةوبنب رقا نمل لاقي
 مثريغو نولياو سود القساو نومداعك هيف موف ةحص) نقوي ال نم هريغو

 نم ةوبن تعص *يش يب انوربخا طقف تشدارز ىلع نيرصتقملا سوجللو
 مه لاقيف تازمجلا نم هب اوتاام ةحس الا نبه سيلف ةوبنلا هل نوعدت

 ةحص ررظاو ادهد برقا هتازهع * ين سو هيلع هللا ١ ىلص د.مم ىلا لقنلا ناف

 اذه نم مل صلخٌ الو قرف الو ةرورضلا يف لخداو نإلقأن اددع رثكاو
 م !راشتنا ىوقاو رهظاو ىثفا انلقن نا الا لقنو لقن هنال لصا

 م موقي ال نم ىلا مهلقن عوجرو مهعاطقناو نيئباصلا نءد باهذ عم

 سوجلا اماو نيعب را نوغلبب ال .ضرالا عيمج يف مويلا مهلعلو مهلقل ةحم

 ذا ردنكسالا هقرحا مهنيد هيف يذلا. مهباتك ناب نورقم نوفرتعم مهناف
 لقا الا هنم قبب مل هناورثك او ناثلثلا هنم بهذ هناو اراد نب اراد لتق

 لطب دقف مهنيد ةفص اذه ذاف بهذ اهف تناك عئارشلا ناو ثلثلا نم

 لفك الام | دل ١ عضاكم زال هلا عت قلاوون وها ط ذل الحزم لوقلا

 55 0 هناب ياذخ همس ل باتك فو هيلا غاب ىتح هظفح

 يف الا دالبلا ىم يف مهنيد ملعتي نااد نم عنم كلما ناورش ونا نأ

 طقف روطصاإ الا 58 هلبق ناكو طقف درمتاد نه اشفو ة هيف ذل

 ردنكسالا قرحاامدعب قي يذلا مهباتكو صئاصخ موقل الا حابب ال ناكو

 هادعتي الرفسذب ره لككاذب ره نوريشعوةثالث مهلف ارفس نورشعو ةثالث
 اذكه ناك امو رافسالا كلت عيمج ىلع فرششي نا ذبوم ذبومو هريغ ىلا

 ربخ الو ليلدب ال ةداهش هسفن |
 اتنثاو ريخو ليلدب هلع نحنو
 اهب ىري ناسنالل ةسداس ةساح

 ةنجلا يفباوثلا موي ىلاعت يرابلا
 يرابلل ةقولخم دابعلا لاعفا الاقو

 اهيتكي دبعلاو ةقيقح ىلاعت
 نيب لعف لوصح اوزوجو ةقيقح
 هللا يلقب نازوحي الاقو نيلعاذ

 اربع ةعاطتسالاواماسجا ضارعالا

 كن بيا يسع
 ةجحلا الاقونيناهز ىتبي ةلاعم ال

 لسة هللا ىلص هللا لوسر دهإ

 هنع لقني اش طقف عامجالا يف

 داح الارابخا نم نءدلا ماكحا يف

 ( رارض نع ىكحي و ) لوبقم ريغف
 نب هللا و دك ناك ىلإ

 بمك نب يبا فرحو دوعسم

 هلزني مل ىلاعت هللا ناب مطقيو
 مهسلا دورو لبق ركشملايف لاقو *

 ىتح هلقعي 'يش هيلع بحي ال هنا
 هاهنيو هرمأيف لوسرلا هتأي
 كب: ىش ىلاعت هللا ىلع بحي الو

 ةمامالان ااضيارارض عزو لقعلا

 اذا ىتح شيرق ريغ ين حلصت
 يعيب اديدق نونو ما

 ةليسو فعضاو اددع لقاوه ذا



 همزلاو ةردقلاو معلا ىنعم ع هنأ

 ركفملا يف لاقو* كلذ لعتالاع

 تلق ام لثم معسا دورو لبق

 ليص# هيلع يمي هنا ةلزتعملا

 لاقو لالدتسالاو رظنلاب ةفرعملا

 قيدصتلا نع ةرابعهنا ناعالا يف

 اهيلعلا تاو: ةويك منكير نم

 كلذ ىلع بفوع ةبوت ريغ نم

 سلف رانلا نم جرخي نا بحيو
 نيبو هنب ةيوسلا لدعلا نم

 ىسعن؛ دمشو دولخلا يف رافكلا

 ثتايغ نبرشب و ثوغربب بقلملا
 نوبرا ,اةنم رالا نيسحلاو يسن رلا

 هك اوتدا مب #1 بهذملا ىف

 لعام لكك لزي مل اديس ىلاعت
 ناعاو رشوريخ نم تدهس هنأ

 ةياتفز .ةءامغمو ةظاطقو عكرت

 (ةي.رارضلا) كلذ نوب أي .ةلزتعملا

 صفحو رمح ني رارض باعصا
 اعنا ىليطعتلا يف اهقافثاو درفلا

 ىلع رداق ملاع ىلاعت يرابلا الاق

 زجاع الو لهاجب سيل هبا ىنعم
 اهلعي ال ةيهام ىلاعت هلل. اذا

 ةكح ةلاقملا هذهنا الاقو وه الا

 ةعامجو هللا همحر .ةفينح يلا نع

 اودي نا تلا دجاداراو هباعصا نم

 كان طكم

 كلذكو رهاجم باذك الا مهنم كلذ ركني ال هدحو ينوراهلا ربك الا

 لك يف نكماف لاجر ةعب را فيأت نمةفلظخم ةعب را بتك يف اننا لجنالا
 تشارلز نع .تازوخملا اثااالإ نيومللا فاق تان فقو ليما كاد
 يتلا سرفلا متاوقو هرضي لف هردص ىلع باذموهو غرفا يذلا رف رفضلاك

 يلعباتك لها سوحلا نا لاق نمثو كلذ ريغو اهجرخاف هنطب 0

 رثش اوي ةدالفلل ا يلدملا ف , ليعمو |عنعشللا يدر ةفيدحو كلاط يبا ن

 يف لوقلا اذه ةعأ ةبجوملا نيهاربلا انيب دقو رهاظلا لها باعصا روبججو
 يفو هنم حنابذلا 0 يفو هن داهجلا باتك يف لاصوالا ىعسملا انباتك

 ذخا ةع كلذ نم ىنكي و نيملاعلا بر هلل دملاو هنم ماكلا باتك

 صل 20 هللا موسدقو 1 ةيزجلا 0 هيأع هللا لي“ هللا 1

 مل لاقي 2 داوم منوم 1 ا 7

 م يراسل ل ىنلا نع نإارق هلا لقن يف ةفاكلا مت حةلصا

 مالسلا هيلع هنا نم نارقلا يف امل دايةنالا ح.هزا دقف 0

 نا ملسو هيلع هلل ايلات ل طلح ا هتف للام .هلوقر ةفاكدا سال ارامل تعب

 ريغ غلبي نمو ىلاعت هلوق 3و اعيج ميلا هللا ل لوسر ينا.سانلا اهيا اي لوقي

 هيف ىلاعت ةلوقو نيرساخلا نم ةرخ الا يف وهو هنم لبقي ن نلف انيد مالسالا

 هب زجلا اوطعي ىتح ةلوق ىلا رخآلا م ليليا الو هللاي.نوتم' نبال نيذإ١١ اولتاق

 عوجرلاو هيلع مث ام كرت ىلا دوهملا ءاع» نم هيف امو نورغاص مثو دي نع

 نارقلا يف اب اوضرتعا ناف هنم صلخ# ال ١ اذهو مالسلا هيلع هتعارش ىلا
 ايفل ت تبكبت وه افاف«تبسلام مازتلا ىلع مهضحو دوبهلا ينعي مهبلع مرح ام

 ل ةلا صن اذه نيبب مرات ا مثاوفق نيذلا مهفالسا نم فاس

 ليئارسا ينب ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنا مالسلا هيلع يسيع نع

 اهنالطب و مهتعي رشؤحن ىلع لج صن اذهو مهيلع مرح يذلا ضعب مل لحي
 ينبدوهي براح مالسلا هيلع هنا نم رفاك الو نماوم نم دحا هركني ملام مث

 لبئارسا



 : "ا 6 :
 ىسع ابا نا + قيفوتا ىىلاعت هللاب و باوجلاف ةيلاغلا بالك نم مثريغو

 هدعب يبن ال هنا لو هيلع هللا ىلص هقدصب نيهاربلا تءاج يذلا ربخا
 لاقدقف تشدارز اماو ةوبنلا نم ءالُؤ ىدا ام نالطب ناهربلا مص دقف

 هتوذب نيلسملا نم ريتك

 ىلص هللا لوسر لبق ةعوفدمب ةوبنلا تسيل ( هنع هللا يضر دمعوبا لاق )
 الخ الا ةما نم ناو لجو زع هللا لأف هزم هع كت مو هيلع هللا

 مل السرو لبق نم كيلع متانصصق دق السرو لجوزع لاقو ريذن اهف

 لطاب تاب وذك الانم سوجلا هيلا بسني يذلا نا اولاقو كيلع مهصصقت

 ءاله لاوقاو مهتلاقم هيلا بسن ةنانملا نا كلذ ناهرب و مهنميرتفم

 يف بذاكآالو قداض دحاو لئاق اهب لوقي نا ىلا ليس ال ةداضتم مهلك

 ثيلشلا يف موق ةيئاككملا هلآ سني مالسلا هيلع جلا "يعن
 ةنانملا هلا سسنلو ةيوقعيلا كلذكو اضيا موق ةيروطسنلا هيلا عمال

 اهيلع مب بذك لع يهاط ناهرب اذهو ةزوقزملا ك كلذكو موق ا

 ةَلع حت هللا 12 60و نارا يف اذه لثم ةيلاغلا تمار دقو كش الب

 ا رو ف ىلع نب دوصقم ناك ةعيشو بانك ”لكف ةلملاناو

 سوجملاباتكو اعيف نوعتم في رمتلاو ليدبتلاف اهاوس نم ىلع ني روظحم

 نيرشعو ةثالث دنعو ذبكوملا دنع مهتلود ةدم لوط ناكامنا متعإ رشو

 ةذبارطا نم هريغ هيف ةكراشب ل هادو هب درفا دق رفس ذب ره لكل اذب ره

 مرا هيف لخد مث ماوس دحال كلذ نمثيشب حابب الو مثريغ نم الو
 فالخ البن ورقم مثو اًراد نبارادل هتباغمايا ل قارحاب
 مهئالعنم هريغو كسانلاريشب كلذ رك د تلثلا زادقم ةنتهذ هنأ مهم

 | نهوكلا دنع ليئارسا ينب كلم ةدم لوط تناكافا هاروتلا كلذكو

 لو *«1©ا© 2 لللايفلصفلا ٠

 ةيفور ركناف ةياورلا ةلُمم يف امأو
 ريغ ًاطَاخأو راطبألأب -ىلاعت هللا

 لاق لل لوح نأ زوم لاق هلا
 ةفرعلا نم ىلقلا يف" ينلأ ةوقلا

 ل
 مالكلا ثودب لاقو ةيور كلذ

 ءانفأر ”ةلزتمملا نع درفت هنكل

 ىلاعت *ىرابلا مالك نا هلوق اهنم*
 بم“ اذآو ضرع وهف رف اذا

 ْنآ 5 0 0 وق

 عمو قولخم وهف هريغ وه أه لكو

 نارُملا لاق نم لك تلاق كلذ

 اوأر اذا مهلعلو رفاك وف قولخم

 ضقانتلاف الاوفالتخالا كلذب

 ناا وص و+رهاظ

 يبنلا نكل قولخت وهو هريغ همالك
 للمالك لاق لسو ةيلع هللا ىلص

 ىلع تعمجا فلسلاو قولخم ريغ
 ملوقانلمحو مانقفاوف ةرابعلا هذه

 بتترتلا اذه ىلع يا قولخم ريغ

 تاوصالاو فورحلا نم ,ظنلاو

 فورملا هذه ريغ لع قولخم وه لب

 ىيحو ) اهنعةياكح هذهو اهنيعل

 يرابلا لاق هنا( رانا نع يبعكلا

 أدوجوو انأذ ناكم لكب ىلاعت



 |١ هيلع:نيدارلا ىيشا نم بلك
 وهو ضخما ٌليظعتلا ىلا هتبسنو

 ةيورلا ينن يف ةلزتملا قفاوم ايا
 بامجياو مالكلا قلخ. تابثاو
 عرششلا دورو لبق لقعلاب فراعملا

 دم نين يسحلا باعصا( ةيراخبلا )
 ىزلاب !ةلزتط شكا عا اناا

 ناو مثو هبهذم ىلع اهلاوحو
 اوقلاخغ مل مهتا.الا ًافانصا اوفللخا

 الوصا اهانددع نا لئاسملا 5

 ةكردتسموةينارفعزوةيثوغرم متو
 تافصلا يفأ يف ةلزتعملا اوقفاو

 ةايحلاو ةداالاوةربقلاو لما نم

 ةيتافصلا اوقفاوورضبلاو معسااو

 يرابلاراجنلا لاق لاعالا قل يف

 ملاغ وه يدلنا ديازم ءاالاعت

 عفنلاو رشلاو ريادي رم وه لاقو

 هنوك ىنعم. اضا .لاقوت رضلاو

 بولغمالو هركتسمريغفا أدي رم

 اهريخ دابعلالاعا قلاخوه لاقو

 دبعلاو اهحيبقو اهنسح اهرشو
 ةردقلل ازيث ةتسثاو ا تبتكم

 ىلع' ايدك كلذ. ىمسو ةثواملا
 هعفاوو ا هتشي أه ابصل

*» ١١“ 

 هسيلع ميهاربا نا كلذ نآيب ملسو هيلع هللا لص دمع ثععبم عضوم ةكم
 اذهف ةكسهنكساامناهنا يفدحانيبف الخ الو نازاف ليعامسا نكسا مالسلا

 يف لايناد اهرمسف يتلا ايورلاو ملسو هيلع هللا لص يبلا ثعبم ىلع صن
 هضع ناك يذلا منصلا قد يذلاهنون ,يف كاملا ىأر: يذلا رحملا أ

 هنو هلك هظاذو راكتهضعب وادي دحهضعب واساحن هضءبو ةضفةضءب وابهذ

 عم يبن هنا لايناذ هرسسفف ضرالا لغات > رجحلا ىب رمت رم اسوا هلعحو

 ىلص د ريغ طق ين ناك لبف قافالا "لم .هرما كلم غاببو سانجالا
 اهئايدأو اهتافل فالتخاو !هفالتخا ىلع هلك سانجالا عمج ملسو هيلع هلل

 ديل اووكلعو  ةدحاوةملاوددح اويقعلوا دنع |وأاتمنج مولعج اهدالبو اهكلامو

 ليجلاو ميدلاو او كرتلاو دارك الاو طبنلاو سرفلاو برعلا ناف !دخاوأ نيدو

 نوقطني مب اك ترث ىلع نادو.بلاو دنهلاو مورلا نم ملسا نمو طبقا اوربربلاو

 هاوتبعاوةما انركذ 7 نك راص دقو ن :ارقلا نؤرةي امو ةدحاو ةغلب

 نيملاعلا بر هلل دملاو لاكَشا الب ةروكذملا ةوبنا ١ تصف نإملاغلا بر هل

 ةوبذب نولوقي نيذلا يزاصنلا لع لخدي هنا بابلا اذه يف انركذ اه لكو

 ءاوس ءاوس ةيناقلوبلاو ةينودقملاو ةيسويرالا نم طقف مالسلا ها يسيع

 طيلقرابلا ثعبا مهللاهلوق يفءالسلا هيلع تا ءاعد م يا يف ١ عم

 نبا نازنمانلا ب

 هيلع. جلب نال لقع نمل نايبلا 000 ىضر دم وبا لاق)

 ف هللا اعدف هللا نبا هناو هللا هنا نولوعف هيف نياايلخ هنا 4 ماليا

 دلو نم ناسنا وهامناو هلا نباالو ألا نسي هنا

 ملسو 7” ا ا سي

 ركشلا عازياهللا لأ فو فاصناو ميلس سج يذ ىلع هنايب لحي ال اذهو
 ةوبنب قدصت مول ةينل اتمنا كاملا :رم هل قفو ام ىلع

 ةيلاغلاةرفك نم موقو يناهبص الا ىيييغ. ي نأ ةوشيديييل

 ناكا نرش

 ملا نم موقو تشدارز

 | يبينلا ناس نب نانبو ديه س نب.ة ةريغخلاو كئاحلا عيزر ة ةوس نوؤدصتي

 ميو
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 دبغ نب دمحم كلذ يف ماكتلا ناكو معرضحب مفدن ١ مالكا نا يف نوعلملا |

 لسرت نا انعم أم ا لوب ضرتعم ضرتعا ناف هبحاص بتاكلا هللا

 جرخب اذه قيفوتلا ىلاعت هللبو هلليق نولوالا اهب بذك نا الا تاي ؛الاب

 نا الا تايالا: لسرن نا انعنم اهو ىلاعت هلوق ىنعم نا اهدحا نيهحو لع

 ىلاعت“ درواو كلذ لاق ناب تيكبتلا ىندم قع اهل نرلوالا اهب بدك
 اريثك برعلا مالك يف دوجو» اذهو ماهفتسالا ننلا فذحو مبمالك

 نأو ءامسلا ىلا اقرلا يف ةطرتشملا تايالا كلذب ىلاعت ىنع امنا هنا يناثلاو

 دحال طرش  ىلاعت هلا لع سيلو اذه هبشا امو. كل.« هعم نوكي

 ال ىلاعت هللا نال انبا اوجوه لوالا لوقلاو ( هنع هللا ىذر دمع وبا'لاق )

 هيلع هللا ىبص يبنلا لوقب ضرتعم ضرتغن اك كلذكو ديك : امنع هعنم ء يش

 يذلا ناكامئاو رشبلا نم'ا هله لعام ىثوا دق نم.الا ءايننالا نم [ه سو

 5 ةماقلا موي اعت مراكا نركا ناوجرال ناو ىلا جوا ايحو هنتوا

 ها لوقلا اذه سو هياء هللا ص هللا لوسر ىنعاما قيفوت :لا هاب مط

 9 ٍيقوثعب نيح هتزوثم لوا ِ يبا اي الادبا ةيقالا ةتاثلا ىربكلا

 اين 1 رئاس فالخي مالسلا هلع اهلعج امناو داب ١ الا ىلع ةي الا ءذه ءامل

 9 اهزاملا ةفرعم يف ىوتسإ تايالا كلت نال مالسلا مهلع ءايبنالا

 ساناار ء”اسهفرعي مثبرعلا ةغلب ءاملعلا هفرعب امئاف ن ارقلا زاوعا اماو لهاجلاو

 طالبي نينا ناقد" او ,ةروتلا يف ام عم كلذب ممل ءلعلا رابخاب
 مهتوخا ن نم ادن ليئازسا يبا مقاس اس اهيف ىلاعت هلوق نه لو هيلع هللا لص

 هم ”"ترهتلا هاصع نف يمالك هناا ىلع ل اهحا

 هيلع هللا لص دم ريغل ةدلا هذه نكت لو ( هنع هللا يضر دموبا لاق )

 ءاج امله سماخلا رفسلا يف هلوقو ليعامساونب مث ليئارسا ينب ةوخاو ملَسو

 نازاف لانج مله لاعتلاو ناغاتساوم قرداو اف ماتا

 مالسلا هيلع ىموم ثعبم مضوم وه ءاديسو'( هنع هللا ىضر دم وبا لاق )

 يفك الب نارافوءالا ةياع ىسيع ثعبم مضوموه ريعاو كش الب ظ

 حا

 هدس- يس لتس. ممم اساسا

 باقعلاو با داو كإذ ريغ ىلا

 اذاو لاق ربج لاعفالا نا اكربج
 ناك ضبا ف.كتلاف ربجلا تنث

 لهاتاكرح نا هلوق امنمو 17

 رانلاو ةنجلاو عطقني نيدلحلا

 اعيف اهلها لوخد دعب نايافي

 لهامأتو ابميعنبةنجلا لها ذذاتو
 تاكرحروصتي الذاامميحجيرانلا

 روضتل ال اك اًرخا انتي ال
 هلوق لمحو الوا هانتث الت اكرح

 ةغلاملا ىلع اهيف نيدلا> ىلاعت
 داختلا يفةَتيقلا نود ديك ًانلاو

 نالف كلم هللا دلخ لاقي اك
 ىلاعت هلوقب عاطقن الا ىلع دهشت او

 تاومتلا ؛تمآد ام ايف نيدلاخ

 ةي الاف كبر ءاش افالا ضرالاو
 دولخلاو ءانثتساو ةيطرش ىلعتاهتشا

 ءانتساالو هيف طرش ال ددأتلاو

 ' دمح مث ةفرعملاب ىانم هلوق اهنمو
 معلا نال هدحجب رفكيإل هناشلب

 نم مم وهف دحجلاب لوزن الةفرعملاو
 ال ي١ ضعبتي ال ناميالاو لاق

 لاق لمتو لوقو دقع ىلا مسني

 ءايبنالاناءافهيفهلهالضافت الو

 ذاندجاو اظفع لعةنئالا نايا
 فلسلاناكو لضافتت ال فراعملا



 ناك: ىلع هلع بف أقل مث لع

 ناف لهج وهف قب ناف قد موا

 دق ناب معلاربغ دجويس ناب للعلا
 ريغتملاو ريغتدقف قبب ل ناو دجو

 اذه ينقفاوو ميدقب سيل قولذم
 ررق ةجحلا ُك ءاشش بهذم

 مهلا ثودح تنث اذاو لاق

 هتاذ ىنتدحي نا اماولخ سيلف

 يف ريغتلا ىلا يدوي كلذو ىلاعت

 ثداوعلل العم نوكي ناو هتاذ
 نوكيف لم يف ثذميننااماو

 ىلاعت_يرابلا الدب ًافوصوم لحلا
 [هولع تنثاف هل لح ال هنا نيعتف

 ةدوجوملا تامولعملا ددعب ةثداح

 نا ةثداحلا ةردقلا يف هلوق اهنمو

 الو يش ىلع ردقي سبل ناسنالا

 رو. يوهامناوةعاطتسالاب فصوي
 ةدارا الو هل ةردق ال هلاعفا يف

 ىلاعت هللا قلخي امناوزايتخا الو

 قاحي ام بسح ىلع هيف لاعفالا

 هيلا بسنيو .تاداجا رئاس يف

 ىلا لني“ مزاج .لاعفالا
 ةزهشلا ترا لاقي 5 تاداجلا

 تعاطورجحلا كرحتو ءأملا ىرجرد

 ايلا ايرون ننقل عزل نيش
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 مممسلمل منييا_م _ |.1.  |! ١ص بيبي يحيي بيا ل ل. لا

 نإ ماه موب ماشد اة دح ناطقلا دعس نب ىحب اثدحرادن راشب بع

 نع نيصح نب ناره“ نعءاهدلا يلا نع لاله نب ديمح انث دحيسودرفلا
 لجيل نافدنع ًاتيلف لاجدلا ىتما نم معم نم لاق لسو هيلع هللا ىلص يلا

 تبا

 تاهبش تحاص هنا صاب حصف ( هنع هللا يضر دمحوبأ لاق )

 بشلا نم ىرب ام هعبتيف نموم هبسحي وهو هيتأي

 لوثر نيب ادفون ثييدا>إلا فل انن اذهبي و ( هنعأ هللا ”ئضر -دمعوبا لاق )
 هاه رن نم لاجدلا ربظي ام نا ثيدحلا اذه يف سو هيلع هللا ىلص هللا

 تدجوتبلط اذاهوحو كلذ لكلو ليح كلذ نا هئايحاوناسنا لتقو انو

 بذاكلا طفنلاب ليحتو ءام هنابيذا | اذلقجشللا داسجالا ضعبب لح دف

 ىبحا مث لتق هنا ىريل رظيف لاس خلا يطغي و ناسنا لتقيو ران هلا

 يعي رشلا لعف اكو قلبالا يدجلا يف جالحلا روصنم نب نيسحلا لعف اك
 خيارزلا جاجدلا معطي نم يردا اناو روزرزلاب نزبز لعق امو ةلغبلاب يريمتاو

 ماو احاعص موقف تيزلا اهقولح يف بدعإ مث اهتوم يف كشي الو ردخت

 هذهف اهياع مهلا تابث رهظبف تمرا دق اماظع ىبحاوول ةزيعم نوكت تناك

 دقو ةّبلأ اهيلع ىن ريغ ردقي الو اهيف كش ل ةرهاظ ةزيعم نوكت تناك

 سول ابعضن انك من ةجيم امنا دحا كشي ال ىتح ءاملا ْيى قلي ربدلا اني

 ءاملا يف يخرتسملا بارذلا يف كلذ لث» أنغلب دقو ريطتو موقل نا ثبلت الف

 نوكت ال مالسلا مهيلع ءادننالا تاياو ديدجلا رج آلا قحس هيلعرذ اذا
 نوكت الو ةراتش تحن .:زماالو هنن ناك يف الو طئاح ءارو نم

 يف قرحلاب .فورعملا دمحم يبا ةلدج انا توف دقو ةقردكلا ةيداب الا

 ينععسل نا هباحصا ضعب .تعمو مكتلا فر الو هترذح عوعبسملا مالكا

 تربظف الذ نم عنتماف نايلب نود ءاضفلا ثيحب وا رخا ناكم ين!كلذ

 مكتي و ينخ قش ىلع طئاحلا ءارو عضوت ةبوقثم ةبصق يف افاو ةلحلا
 ةراسإ كراك رك سبملإ ف نم ةلفغ نيح ىلع هيف ىلع ةبصقلا فرط يذلا

 ةرحملا عم تييبلا يف نم كشي الفالذ نم رثك الث التلاو نينطكلا

 نوعلملا
 0 اجسام تالا: كك ب ا: ١ ال2122 إو



 *ي | ١ة#

 قداصوبف لاق مك ناكف ء وشب ىلاعت للانع ريخا اذا هنا اذهب مصف ةاروتلا

 ردك ء مورلا ة ةباغ يف لع هيلع هللا ىلض ينلا هب ربخا الكاندعو فقو

 كلذ ريغبو دكت مارال يذ موي و يسنعلا باذكلا لتقب هراذناو

 لادم اذه انلق دبالا يف 3 ةمزال ةعيرشلا هذه نا ةاروتلا يف نا اولاق ناف

 قرر: يناابوتكسلاهالانلا طذح ناناربخ_[ظيا» كا نك ئاللتبإب وألا يف

 اهنعااوجترخ ةنايعلاب ماني
 هللا لص دم جك لاق دقف لاق لاق ناف ( هنع هلل يضر دم وبا لاق )

 6 مالكا اذه سيجآ دب 5 ىلاغت هللاب و ما لبق يدعإ يب دال لسو هيلع

 هنا مالمسلا هيلع هرابخا نم انلع دق انال مالسلا هيلع ىسوم:للغ ةوعتدا

 قيدصت بجو !هروبظ اج ولو دبا هالعإ ةب 1. دحا ربظي نا: ىلا لددنم ال
 هجوب مالسلا هيلع هدعبدحا لعةي.ا ربظت ال هنا انقيا دق انكلو اهزيلغأ نم

 هل رهظي هنا نور“ متناو لاجدلا يف نولوق فيكو لئاق لاق ناف هوجولا نم

 رارض ا..اف ماسقا ىلع هيف نيلسملا نا قيفوتلا ىلاعت هللاب و باوجلاف بئاجت

 نا فيكف ةلهج لاجدلا نوكي نا .نوفني مهناف جراولا رئاسو ورمت نبا
 ةنع ةروك ذملا بئاههلاو كلذ نوفني الفنيلملا قرف رئاس اماو ةي اذل نوكي
 يعدي امنا لاجدلا نا مالكلا ١ باعحا ضعب لاقو د ذا الا لقنب تءاج امنا

 هيلعةبالا روبظف اولاق هبذك نيب هلوق نسف يف ةيبوبرلا ٍيعدمو ةيب وبرلا
 ايتالا روبط لك تؤا ةوبنلا نقار مازال ايي ايف ةناكتجولا
 لقع يذ لكك الالنغ نوكي ناك هنال هيلع

 نمةرهاظلا بئاحتلا ناوبف اذهيف انلوق ماو ( هنع هللا يضر دمحويا لاق )

 جالحلا لاعا باب نمو نوعزف ةركش عنص امون ارم لحل ب اما لاجدلا

 يبنلل لاق ذا ةبعش نب ةريفملا: ثيدح كلذ ىلع لدي: بئاوعلا باعصاو

 هللا لص هللا لوسر هل لاقفزيخ رهنو *ا٠رممل هعم نا ملسو هيلع هللا لص

 ثيعفا نب هللا دبغ قب .قيشوي 5250 نم هللا ىلع نوهاوه لس هباع

 امدح ينشحلا مالسلا دبع نب دمج اثدح ميحرلا دبع نب دنا امدح

 لاعفا تادلوتملا ناب مهباعصا نم

 اوم ماذا 3171 ا لعافال

 نوفنصملاو اًرثااهيفةثداملا ةردقلل

 ةيرارمخلاوةيراجنل اودع تالاقملا يف

 ةءامج .كاذكو ٠ ةيربجلا':نم
 ةبرعشالاو ةدافصلا نمة.هالكلا

 ةيربج ةرانو ةيوشح ةران ثوم“

 ميهباصا ىلع مثرازقا انمعم نيو

 مان ددعف ةي رارضلاو ةيراختلا نم

 ىلع :مثرارقا معسن لو ةيروجلا نم

 ةدافصلا نم مثاتددعف مثريغ

 نب مهج باعتا 16 ةييملا 3“
 ةصلاملا ةيربجلا نموهو ناوفص

 ماس هلتقو ذمرتب هتعدب تربظ

 كام رخ ! يفورج ينرام ا ذوحانب
 ىنا يف ةلزاعملا قفاوو ةيما يب

 مهياع دازو. ةيلزالا تافصلا

 لفلوا اورطنالا هلق انيك .!ءاعشاب

 فدو ةفصب ىلاعت يرابلا فصوي
 انياشت زوظاعإ كلذ نال ةقلخت ابي
 منول درو اال جيتك يفد
 كهطوي الهنال قلاخ العاف ًزداق
 لعفلاو ةردقلاب هقلخ نم ىش

 ةثدا> امولع هتاثا اهنمؤ قلخلاو

 زوج ال لاق لحم يفال ىلاعت يرابلل

 ول هنال هقلخ لق 'يثلا معي نا



 فيرزتلاب كلذ ىلع ضرتعاو

 ليي مهنع درفناو ا

 : اهنمو لاحلا ىنن
 ًاضارعا_ماوو آلا ىنن ازتو امش

 زال تادوجوملا نا هلوق اهنمو
 لاحلا ىفن عباوت نم كلذواهنايعاب
 نك ىلا زيك تاتا درا

 فلا ل ع ىلاعت يرابلا

 3 ماشهس هذم ىلإ ليم هلو

 لق لع ال ءايشالا نا محلا

 الا بعظذملا ىولف لع !اءايثك“

 جارف هلزتعملا ىلع همالكجور هنا
 كلاب مهتفرعم ةلقل مهلع

 يناوهربجلا6#ةيربجلا6بهاذملا
 هتفاضاو ديعلا نع ةقيقح لعفلا

 فانصا ةيربجلاو ىلاعت برلا ىلا

 ال ىلا يه ةصااخلا ةيربجلاذ

 ىلع, ةردق الو العف دلل تنخت

 ةطسوتما ةيريجلاو الصا لعفلا

 عودعلا ون

 ةرثؤم ريغ ةردق دبعلل تش نا

 ةثداحلا ةردقال تنثا نم اماف

 ابنك كالذ ىو لعفلا يف ام ارم

 . نوع ةلزتعملاو يربجي سياف
 يف ةثداحلا ةردقل تبني مل نم

 الالقتسا ثادحالاو عادبالا

 لاقنم اومسي نا مهمزليو ًايِربَج

 مو“ ١٠١ «*

 عتابا رارقالا ىلإ ع ادن ربحا |هنم ا نا يلو الو اودع رفاك الو

 أضراا ذه لوقينا ردق الو هبضروع * يش راس ىلع الو لسو هيلع هللا ىبص

 يف جرختو ج جراولا اعيداعت ' ىلعو أضيا ناؤع كلذكو يفارصن الو يدوهي

 نم نيش اهدجا يف لئاق طق لاق ام تاياغلا دعبا ىلا اهريذكتو اهتوادع
 ديا كامي ال هنال هياء ردق امل كلذ كولملا نم دحا مارول ىتحو اذه

 هبنوقث نم دنع هنورشاي و اوبحا أه مخزابتيف نوعنص) مهحاسلا الو مالا

 قارا مع اهس اال دحا هنم عنملاو هطبض ىللءردقي ال ىما اذهو رشتني ىتح

 ما افريل دئرألا صفا ىلا[ ف دسلا يمثل نيل ا طنا قمع لينال

 لع هليفن دنع ةعاطتسا نحتللطح ,ىلدا هل 2م كلذ , نع وخان ام هتضرادل
 ّلئاق لاق ناف اهب رغو ضرالا قرش. يف مالسالا ين.هل ةريصإ ال نم كلذ

 ؟ ان يبننم طولبقت ال ةاروتاا يف مث لاق مالسلا هيلع ىو نا دوهيلا نم

 ةعب رذلا هذه ريغب

 الا 1 د ال ىتلفوتللا كاعت هللاب ودل انلق ( هنخ هللا ضر دبع وبا لاقا)

 ل اقلب ال وحمل نرد احب ذه ةقاتلا هيلع ود
 ال هل لاق ىل هنا كلذو ربدتي نا يغني مالك اذهو هسفن ةوبلل الطبم

 ا ءاج ناو يتم رشش ريغ ىلإ < اعد نم اوقدصت
 ريغ يهف هلا اعد "ين يف اهب ىلا اذا ءريغ قيدصت بحوت ال تا

 هتازعم* نيب قرفال ذاهب ىلا اذ مالساا 4 بع ىبوم قيدصت ةبجوم

 05 تاب آلا و مصآ لو مابتلا تعج كادلاب ذا هريغ ت'روعمو

 لاق نمو ةعيرشلا قيدصت ةبجوم ةيبالاو ةياالل ة ةبجوم ةعل رشلا قيدصت

 كليب هاج انعم وني 2ع رشا دي نم اذه فالخ

 نئبوم ىلا بوسنملا لومتا اذه ناف اهيانا مدع هللا يضر دم وبا ل |اق )

 راو ل امرين رولا ف ربا قضم بذا مالسأا هيلع

 هقدص نم هبذك معن نيا نم ملف ناف هوقدصت الف بذاك و هو ة ةوبا يعدي

 يف ١ صن اذه بذاكوهف لاق اك نكي لو اًئيش هللا نع لاق اذاف اورظناف

 ةاروتلا
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 ةروعم الو نو ا ىشثأملا اذه ةوقو قيرطلا ةبوعصلىثملا 01

 ناآلك تاتا هما ون رك رار نا ناككا اذه ريغ يف أذبب دقو ْ

 دحا فرعي ال ىتاا ةعطقملا فورالاو روسلا لا ماسقالا هيف

 سانا نع 22 دقو دوجلاس انا ةذالب 0 نه اذه سلو اهانعم

 ا لاق 00 هللا يضر يرافغلا رذ يبا ىخا

 امالكاوأ كلذ قفاوي هدجأ لف ا ارعشلا ةنسل أو 'اغلبلا ةنسلأ ىلع مالكلا

 ةغالب عون - جراخ ارا 10 سو هأتعم. اذه

 انلوهلشع اوت 1: 0 0 عيج اك هللا عن هدق ةّتر ىلع هناونيقولخما

 نبأ كلا دع دفعا ماع قا ىلا اع سس ةاصقنسم ةلاسر اذه يف

 عم انمالك يف 33 أم ىلاعت هللأ ءأاش نا انه ام 0 -

 قلخ يف ةيرعشالاو ةلزتعملا

 مظعلا يلعلا هللاب اللا

 تا نوضراعملا م :م هنا لئاف لا ناد هلع هنأ يضر دم وبا لاق)

 ا 1 هللابو هل ىلف كلذ رتسف اوضراع واةضراعملا نم

 7 كاد لن مالسلا هيلع ئتوم 0 ٍف يعدي نا كريغل نكمأل

 ىيرم ]2 اه لف اوامتةرجلا "لا عكاروت يف نال سييلتل ىلا برقا نوكي

 هوقيط» ل مهناف ةصاخ ضوعبلا اثاح مالسلا هيلع

 نذل رهاأملا لي دتلاوا لطأنلا ره ذهول( هنع هللا يضر كقعونا لاق
 ءالكلا انيب دق لح وه اها ةعيبط ليحم الو اهاقي الو اًنيَح لحي الرعحلا
 هريغ يفو باتكلا اذه نم هعضوم يف ىلاعت هللا نوعب اهيف
 لاطبا ملبس ىلع وه ضارتعالا اذهو ( هنع هللا يضر دم وبا لاق )

 هدعب مالا .”يلاو نم لك لاقي مث اهن٠ ءيشب رقا نم ليبس ال فاوكلا
 هتوادع نه نوجرخم ءادعا هلو الا دحا مهنم سيل فورعم مالسلا هياء

 اعيداتت (عنعللا يضر رهعو ركب واف ظيغلاو قنملا نم تاياغلا دعبا ىلا

 9 الو لوح الواذه اتناو »د نم نارقلا

 نماومدحا طقلاق و تاراغاا ىدقا |هريفكتو اعتوادعيف غابتو ةضفارلا

 ةلدالا "ثصنو لقملا لاك |
 ةل الا ةمع و ةداطتسالاو ةردقلاو

 ”مثرما | ايف علل م

 ىدا مهي لعفي نأ هْيلعبجتو

 هب مهفلك ٠١ لعف ىلا رومالا

 حقل لعف نع 0. ء11تالارحزاو

 لئاسم يف مو 0 ماهم يذلا

 مالك[ ءاوليوط ظبخ بالا اذه
 اماالاو تاوبنلا يف ةلزتعملا ميج

 ن.:كاف نيب رصبلا مالك فلاخيث

 ضفاورلا ىلا لي نم مهخويش
 جراوخلا ىلا لمي نم مهنمو

 لها اةفاو دق مثاه وباو يئابجلاو

 رايثخالا امناو ةمامالا يف هلا

 يف نوبترتم ةباعصلا ناو
 ةمامالا يف مهر“ للضتلا

 تاماركلا كورت مهناريغ

 مراغو ةباعصلا نه «أيلوالل اللا
 نع ءايبنالا ةمم<ع يف نوغاابو

 يت> اهرئاغصو اه 00 بونذلا

 بذلا ىلا دصقلا يئابجلا عني

 نم نورخاتأاو ليوا ىلعالا

 ىضفاقلا لثم ةلز هللا

 مثاه يبا قرط اروح“

 رابجلا دبع

 هلا هريغو

 نردخحلا وبا كلذ يف هفلا>و

 ويلا ةلدا عتصتو يرصبلا



 كالذ نسي امنا هنا يناذلاهجولاو ١)

 نلضفتلاو -قوعسم ضوخلا نال

 ) مدنع باوتااو  قمعش#. ريغ

 نءيرماب لضفتلا ىلع لضفاي
 باغثلل ' لالخاو ميظمت اهدحأ

 دئاز ردق ينانلاو ميعنلاب نزتقي

 ىرجا اذا بحي لف لضفتلا ىلع

 ال هنال باوثلا ىروع ضوغلا

 رادقم ةدايزب للضفتلا نعزنت

 نسحي هنبا لاقو ةفصةدايزب الو
 الضفن ”ضوعلا :لثم ادتالا

 لاقو ماد ريغ عطقنم ضوعلاو

 تانمعالا مق نازاوجب يابجلا

 ملاظلا نم مولظلل ىلاعت 0

 مل اذأ هيلع اهي" لضتي' ضاوغاب
 ررض' * يش ضوعيفهللا لع نكب

 ال لضفتلا نا مشاهوبا عزو

 سل لضفتا نال فاصتتا هب 32

 ال هنباو يئابجلا لاقو هلعف بجي
 ايندلايف هدابعا*يث هلل 0

 اماف اءعرشو القع مهفلكي مل اذا

 موق ديف بجاولا لعق م اذا

 مهخ قلخو جحئابقلا بادتجاو

 نسحلا نم روفنلاو حبقلل ةوهشلا
 هنافةيهذلا قالخالا هيف بكرو
 فيلكتلا اذه دنع هيلع بت

» 3٠١5“ 

 اغا هنا مهف لفا هل نم ىلع ىنخي ال اذهو يطع ثيل افجوإ لاقج ١

 ليح دق هناو هنع موق عافتراو كالذ نموهفلك |عزوتلا كلذ ىلع مبامح

 دقانلا للم مهتخ كاب نولل خت نيذلا ءاغلبلا م انردلا 2 3 كلذ نيبو مب

 رئاصبال تاءاج مالكلا ىلع مثرادتقال اراهظا هفاتلا ىنءملا يف نومليطيو

 فاكتي دا مهنماف انانااةيرذقاو ماع ةئاعب را ذنم مالسالا نيد يف مل

 هب ىتا ابو هب نجاتي ةريعمو ةازهم راصو طقسو حضتفا الو هتضراعم
 هناسلا ظني لا كلذ مازال نوتملا: خرب نيةليسم عبس هيلع تئاطرو
 ين 'ىرج“ مالك يف موي كلذ مهضعب :يطاعت دقو ىلكتلا كدب امي الا
 ترايبلا نم كحضم دق ىلاعت هللا ناف كن: ىلع هللا قتا هل تلتف هنبنو

 كناليلبل اةلابثابا تابا اولى ردركانونل تاوزب بعلم عب ممن اهدتلانلاو

 نيك لعف 2 ايفو هرؤهخحمو ةربشو ةويضف كنلمجيلو ة.عالا هذه هللا

 هعش رارقالاو مدنلا رهظاو هللاو تقدص يل لاقف كلبق نم اذه مار

 ىلا ةبقاب :ةزبا ىو دهاشم انزكذ يذلا اذهو (هنعهللا ىضر دمعؤيا لاق )
 تننفا دق ياللا ميل ءاينالا تاي رئاسو ايدلا ءاضقنا ىلاو مويلا

 طقف اهنع ربخلا الا اء قب مف مهئانفب

 نمو برغلا ريع كنزا موق نظ دقو ( هنع هللا ىضر دم وبا لاق ١)

 العا يف نارقلا نوكل وه امنا نارقلا ةضراعم نع ءاغلبلا رئاس نم مثالت

 ةغالبلا تاقبط

 ىبا دقو كالذ ناكو لو ديدش أطخت اذهو هنع (هللا ىذز دم وبا لاق )

 يف قساب لك ةخد هذه نال ةزهعم رتئايح ناكال نوكي نا لجو رع هللا

 نمي الف (هأتقو يف قبس دق :ناك ناو كلذكو ه يذلا «ىغلاو هعقبط
 هللا نا وه امنا كلذ يف زاجعالا نكلو هقوفي ام لب هب راقي ام دغ يف يتان نا

 كالذ يف ةوقلا منع مفزو هلثم اوت نا نيبو دانعلا نيب لاح لجو رع

 نكمي ال مث قيرطلا هذه يف مويلا يثما يا لئاق لاق ول لثم اذهو ةلنج

 ناك ول اماو سانلا رئاس نم ىوقاب سيل وهو اهيف يشع نا يدمب ادحا

 نم



 هاء ١١ «

 كلذ لثم اضيأ لعفو مالسسلا هيلع هعباصإ نوب نم هاما هبف عينريغص
 اوعبش ىتح قداخلا لها ةحل ةىلط يبا لزام يف مالسلا هيلع يملا هناو ةييدحلاب

 بارتب .مهغيمج نويع تنف شيج يف نزاوه ىبرو اضيا رباج . لام ينو
 رمعلاق شو ىمر هللا نكلو تيمر ذا:تنيمز امو ىلغت هللا لزنأ اهيفو هدي
 رمقلا قشناو ةعاسلا تبرتقا كلذ يف ىلاعت هللا لزناف ةيا هموق هلاس ذا
 نع لك وم ءاوهأ اوعبتاو اويذكو رقسم رم اولوقيو اوضرعب د اووي ناو
 يذلا عذجلا نينح كاذكو رجدزم هيف ام ءابنالا نم ممءاج دقلو رقتسم
 همظعاو كلذ رهبا نمووهنع هللا ناوضر ةباعبصلا ني نر داك
 مهلعلو كش الب , فلا ىلع ةدايز مثو هتقو يف هعم اوناك نب , ذلا دوال وق

 نا عاقنيق ونبو لدها ونبو ريضنلا ونبو ةظيرق ونب ا
 نوعيطتسيال مهنا مهلعاو هتوبن مهب ذكت يف نيقداص اوناك نا توملا . اون

 | قطنلا نيبو مهني ليحو توملا نتن عينا كلذ نع اوزجيف الصا كلذ
 | يف ةعمج موي لكلاب 035 ةعبجلا ةروص يف ةصوصنم ةصق هذهو كلذب

 رومالا لبسا ناك دقو اهيرغ ىلا ايندلا قرش نم نيلسملا مماوج عيمج
 اونَمف لوقي هنومعسلا مثو اوعاطتسا ول تول اوني ناب اوبذكي نا مهيلع
 مهيدي تم نا توملا

 رباكم لهاج حاقوالا هعفدي ال ما اذهو ( هنع هلل ىضر دمج وبا لاق )

 اهب نوبطاخي ليج اليجتاي الاهذه تاق ؛اصعالاونورقلا نال نايعل
 هثعبم نيح نم مال تاارعيلع طدو مففد.ا لحام نكب لورفاو نعد لكف

 نم .ةغالبلا عاونال .ملاعتسا ةرثكو مهنسلا ةحاصف ىلع مهلك برعلا
 هوجو ىلع ةيكرألا 00 او ةغالبلا نينافا يف فرصتلاو زاجتالاو ةلاطالا
 نع ميلك اوزجيف .ةراوسي ىلا مدر مث نارقلا !زيغب زعم اوني نا يلا ينامملا

 متروظا نيب ماقا سو هيلع هللا لص هناو اظرغو الوط مثدالب ةعسللع كلذ

 قاقرتساو,جيئامد كفل لطرعللاو اهلاثق:نوليستنبي طماعب ليا سمعو ةلالثللا

 ةلج نارقلل ةضراعملا نم هيلا ماعد اع اوب رضا دقو مهرارذ

 لوا *« | هي“

 تقيد عاف هي نلونئقداص متن

 ىلا يف لصنلا
 تش سس مسح ييسر

 مد اننلز افا حارور تاغووتيلل

 لاقف: فطللا .. لئاسه . ضعب

 نم ىلاعت يرابلاملعي نش يئابجلا
 ناكل فط!ا عم نم اول هنا هلا
 الب نم ا ولو هلقشم هلع لقا هباوث

 مظعل .رثك ١ هباوث .ناكك فطا

 نرا هم نسحب ال هنأ هتفشم

 ىوسيو فطللا مالا هك

 هلاح نم مولعملا تيبو هني

 هجو لكى ع ةعاطلا لعفي ال هنا

 ول .فرا لوةيو فطللا عمالا
 هفلك |

 نه يانا ويعم هيديفا

 بج وأ فطللا مدع عم

 ف مثاه وبا هفلاخيو هتلعل حيزم

 لاقةلئسملاهذه يف عضا اوملا ضعب

 ناو فكي نا ىلاعت هنم نسحب

 فال الب نيهجولا ةاوتسا ىلع

 لاقف ضوعلا ملالا لعفيف افلئخاو
 لجال ادتبا كالذ زوجي يئابجلا

 لاقو لافطالا ملا هيلعو ضوعلا
 ضوعلا طريشب كاذ نسمي امئادنبا

 بهذ. ليصنلو اعيجراتعالاو

 نيهجو ىلع ضاوعالا يف يئاجلا

 لثه لضفتلا لوقي هنا أهدحا
 الهنا لع ىلاعت هنا ريغ ضاوعالا

 مدقلم 1 ىلع الا ضوع هعفني



 فصويال ةلاحوه لاوحالا ىتكم

 ىرت ام اذهو مدعلاو دوجولام

 | ةافننمو ةلاهتسالاو صئاقتلا نم
 هيجل الو ًائيشةج ث نم لاوحالا

 وه ىلاعت يرالا :فصو صخا

 صخالا . ىف كارتشالاو مدقلا

 تيلومعالا ين كارتشالا بجوي

 تابثا , هنكي فيك يرعش
 مومملاو .قارتفالاو كارتشالا

 1 ضمد تكنو
 نبا بهذم ىلع ا.ءاف لاوحالا

 ناريغ درطم وه يرمتلف مشاه
 عجر هلويفح نع ثح اذامدقلا

 ليحتسي ىننلاو ةيولوالا ىنن ىلا
 اة غلو تدوم صخا 5

 لاقف اريصب اعيعم هنوك فيس

 اريصي اعيعس هنوك ىنعم يئابجلا
 ةنبا هفلاخو هرقل نإ انجن هنا

 ىلا :راظخ نبا اّنا'هبايصا رئانبو
 ابشر هوكي سلام انيس فوك نا

 هنوك ىوس هنوكو اريصب لاح
 .لريتضملا . فالتخال املاء

 نيرثالاو نيقلعتملاو نيموهمملاو

 هانعم . هباحصا نم هريغ لاقو

 اكردم .تارصبلل اكردم هنو
 حدق نم ةريغك فولا مثو كوبت ىف ركسعلا ق قس هنا سو هيلع هللا ىلص
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 أميف يتلا ةاروتلاب و لسو هيلع هللا ىلص دم ةوبنب رذنا يذلا ىسوم ةوبذب

 يضر. هباعصا .ةفصو هبسنو هناب لسو هيلع هللا ىلص دمع ةلاسرب راذنالا

 رذني مل نم ةوبأب ال افرخ افرح جتالاو ىسع ين لوقن اذكهو منع هللا
 ةاروتب نمؤن الو ىسعو ىسوع نماون الو ملسو هيلع:هللا للص ىنلا ةوبذب | ن

 3 . 8 : : "نو || يئابجلادنعو سانجالا تافصب
 هباعصاةفصو طوي هئاعاخا يتم نيم كاسر وا ذئالا ايف نبل ليبفا الو ْ 1

 موبغشلطبف هنوعدي اه ىلع طق مهتفاون لف مهنم اربنو كلذلكب نع 1

 ىراصتلاودوهيلا لقن نإ اذه يف لوفلا ةلمجو قيفوح |١ ىلاعت هللاب و فيعضلا ا

 مههتك/ يف ةلخادلا ميظح نم :ىلاعت هللا ةاش نا رك ذنو .انرك ذ امل دساف
 مالسلا اهيلعىسعو ىسوم هوب انقدص امافمهلقت داسفوَةلعفم اهبا ةنبملا ا

 كلذالولواعمالعانعو اهينع انريخاواعقدص سو هيلعهللا ىلص ادم نال
 اتناك كلذ يف طولو سنوي و عسيلاو سأيلا ةلزنع اندنع اناكلواهب انقدص امل

 | مثدنع نيذلا ءايبنالا رئاسو قوقبحو ياقحو لاوعم ةوبن ةعمصا عطقن ال
 نافدلسروهبتكو هللاب انما لوقت نكلو قرف الو انرك ذ نمر ئاسو ع

 يف لخدن الف .ءايننا اونوكي مل ناو .مهب نمؤن نحف ءايبنا نوروكذملا ناك
 لضاالينلا,ةبذاكلا ئراصنلاو دوههلا رابخلاب مهتم سيل نم يلاعت هللا ايا

 نم ناو :ىلاعت لاقو دي_أتن.ىلاعت هللابو نييذاكر افك موق ىلا ةعجارلا اذ
 منمو كيلع انصصق نم مهنم لسرلا يف ىلاعت لاقو ريذن اهيفبالخ الا ةما

 يحسن نم الا مهنم يمس الو ةلجج ايبنالاب نمون نحن كيلع صصقن مل نم
 طقف سو هيلع هللا للص دم

 ةي رماسلا/:انشاح دوهيلا ةةرايل لاقيو ( هنع هللا يضر دمحوبا لاق )

 هب متنا مقدص ين للكرش ونةباويدقكا اويدك نيذلا هي الان عبو قرفلا |

 0 اذهو سو هيلع هللا ىلصاد.#و ىبسيع هب من ١ عيذكاملثب عشوب دعب

 هلع هللا ىلص | دمحو ئسيع نا !اوعدا ناف هوجولا نم هجوب هنم ااا

 يبنلانعفاوكلا تاقن دق ذا مهترهاحو مهبذك ناب تارهجلاب ايتأي م و

 مسلل

 كال «<١ 7/70 007707007" 07777 )] ؟0700070ٌ

 راغص



 *”ي
 نا ىلا لييس الو مالسلا هيلع ىنوم دعب 3 يبا لك ةوبن نوركشي نيذأ ١
 ع الا ىوعذمهيلعا وعدتالوهلثج كوتا لاول انيك م ميج معاوت أت

 سه هلثم 3 ف كورا الا "يشب مملقن تيد اع ب با

 7 ك1 لها اولداجت الوىلاعت هلوقب ناهربلا اذه لعىلاعت هللا هبن دقو ءاوسب

 لزناو انيلا لزنايذلابانم ١ اولوقو مهنم اولظ نيزلا الا: نئسحا ىف يتلاب “الا |

 نم هبا طا ا؟ نامالا قيرط ناىلع ىلاعت صنف دحاو - انحلاو 4

 كلذ نم 'ىثش نيب قرف ال هناو دحاو اهنم نمن هب انما ام قيرطو ةوبتلا

 هللا لص دمحل ثعابلا هلآآلاب نامألا وه ىسوا ثعابلا هللالاب ناملالا ناو
 قيفوتلا هللا واق قرف ال ةدحاو قيرط كلذ لك قيرط ناو سو امهيلع

 هلل لص دنحب نونموب ال مثو ىسومب نمؤن الاب مهم بغش نم بغش اماو

 اوقدص اننا ووك نا نم نولخي المنال دراب فيعض ب هش وهف ا هياع

 امنا نك هن اوقدصي 1 كلذ الواو ني انةيدصت ل ل ةوشب

 انقيدصت لجان مهب اوقدصامنا اوناكن آف ظقف ناهربلا نم ربظا امل هب'اوقدص
 انقيدصت لجانم سو هب هيلع هللا ىلص د.حي اوقدصي نا مهيلع بجاوف نحن

 ناك ناو اوضفانت دقف الاو هب ن

 سانلا هقدص قد كوول را ةلزك ا نازي دكا ةلؤر هقانلط نم قيدصتل ىنعم

 ةجرد قحلا ديزي الو هوبذك ما سانلا هقدص لطاب لطابلاو هوبذكوا
 لطاب هنا يف ةبترم هديز. الو هقيدصت ىلع مهلك سانلا قابطا قح هنا يف

 له نما ةرظاتت نم ا ةزاطاكيف اننا” كاظ ني "الو هل مهلك انلا بيذكت
 ناككا اذه ينانمالك انضقندقو عامج الاب انلاوقا ضعب يف ان نيفلاخلا انتام

 يناتفلا يف امتعص ىلع ناهربلا ماق دق ةمح عامجالا نال هضقنن ملاننا لع

 هفلاخ نم ىلع ةعطاق ةمح وبف ناهربلا هتك لع ماق امو مالسالا نيد

 فاتن ٠١ ضعب يف انا قفاوههناب انفلاذم ىلع جتحن نا اماو هقفاو نم ىلعو

 ًةاهاح هب بطاخغ اهاف مايالا نم اموي انل دجو ناف انيلع ةح سيلف هيف
 كلذب هطياخت فكس

 02 ب ب7 #7 ف؟ت يي بيبي سس بيسي بسس

 "دفاعا الا كللياطأ امل هب او ةدص اغا

 بهش# كو دروملا طفلا لا 5 |! 4 كلاو د 4صقأل هيز 7 و انم انام رت الكمال انامل دكتور

 ضائاصخ “يق

 الاو“ تافضلا"ْف لون كلذك
 لاختل لاحلا تابثا ىلا يدؤيف

 ى لب لئملستلا "ىلا ئضفيو

 اذا ظافلالا درع ىلا عمم
 هجو ىلع لصالا يف تعضو

 ابنزقفم ناكل زيكا اين كراك
 تاذلا ىب ةتاث ةفص وا

 قرتفتو الاوحا

 ىنعم

 كرتشيو ءايشا لمألا هجو ىلع

 وا لكسم كلذ“ ناف زيكلا اامف

 تارابتعاو هوجوىلا كلذ عجري

 اياضق نم ةموبفملا يف ةيلقع

 كلتو قارتفالاو تكارتشالا

 تافاضالاو سنلاك هوجولا

 ام كلذ ريغو دعلاو برقلاو

 وه اذهوقافتالاب تافص دعبال

 ئرتطتلا قفا يبا راتخلا

 لك طولإو يومشالا نقلا يو
 نش 'يش مودعملا ةلئسملا هذه

 ةعامج نع |: اعيش هنوك ثنثا

 ني الف ةلزتعملا

 لغف !ًدوجوم هنوكالاتوبثلا

 اهداجيا يف ةردقلل تشال كلذ

 ىلع دوجولاو دوجولا ىوس اه رثا

 عجري ال لاوحالا ةأفت بهذم



 كلذكف رعتال اهلايح ىلع يهيا
 كردي لقعلاو لاق تاذلاعم لب

 'يشلا ةفرعم نيب اير ورض اقرف

 ةفص ىلع هتفرعم نيبو الط

 فرع :تاذلا فرع نم سلف

 رهوجلا فرع نم الو 5 1

 ضرعلل الباق ازيحتم هنوك فرع

 كردي ناسنالا' نا :كش الو

 ةيضق .يف  تادوجوملا كارتشا

 ةرورضلابو ةيضق ف اهفارتفاو

 امريغ هيف تكرتشا ام نا لع
 ةيلقفلا اياضقلا هذهو هب تقرتفا

 ىلا عجرت ال شو لفاع اهركتي ال
 ءارو ضارعا ىلا الو تانلا

 ضرعلا مايقىلا يداوي هناف تاذلا

 أمنا ةرورضلاب نيعتف .ضرعلاب

 يه لاح اًلاع ماعلا نوكف لاوخا

 موهفملا يا اتاذ هنوكا ءارو ةفض

 تانذلا .:ررم موهفملاريغ اهنم

 ترثا ع ايح ًرداق هنوك كلذكو

 تدجوا ىرخا ةلاح ىلاعت يرابلل

 هدلاو هفلاخو .لاوحالا كلت

 درو لاوحالا يركتم رئاسو
 ظافلالاىلا .قارتفالاو كارتشالا

 تسل اولاقو سانجالا اعماو

 ابنوك فلين ؛كلرتشت“ لاوخال
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 ! نا ايعشا زفسيفو هن هللا ىلاعت هنيعب بذكلا وه اذهف لعفي مل مث هريغ ىلع

 هنكلإ امال نموفلا: قماون امرلا زخب : | يف بتريس ىللعت هللا

 ةبجوم_ ةارؤتلا نال ةنيعب خيسنلا وه اذهو ( هنع هللا :يضر دم وبا لاق )
 بسح ىلع بوقعي نب يوال .ينب ريغ دحا سدقملا تيبلا ين. مدخمي ال نا

 يف أم محن وهف ايعشا نم لوقلا اذه اولزنا هجو يا ىلعف ةمدخلا يف مهبتارم
 راص يتلا ةيمالسالا ةلملاب راذنا وهف ةقيقحلا يق اماو لاح لك ىلع ةاروتلا

 ىتلا هزيغؤ سدقملا تيب دجا ملا يف سانجالا رئاسو برعلاو سرفلا اهيف

 : ىلاعت هللا توب يف

 اهنا. الا خسنلا تزاجا يتلا ةفئاطلا اماو ( هنع هللا يضر دمج وبا لاق )

 ب :يث ياب.قيفوتلا ىلاعت هللاب و مهل لاقي هناف نكي مل هنا تربخا

 ريغ * يشب اوتاي أ نا.ىلا ليبس الفدتعاد بوجوو مالسلا هيلع ىسوم ةوبن

 بجواذا قيفوتلا ىلا هللب و مهللاقيف ةرهاظلا همالعاو هنيهارب و همالعا

 بايب يف هانبب ا. ىلغ عئابطلا ةلاحا نمر وظ امل هرمال ةغاطلاو ىسوم قيدصت

 اهريغ تازمعب ىلا نم نيب و هنب قرف الف تاوبنلا تاهنا نايب يف مالكلا

 عونلهبجوا ام نا سح يذ لك لعب لقعلاةرورمشب و رخ ١ عئابطل ةلاحاب و

 بتي يزال ةلاحا تناكاذافابلكه ازجال بجاو هئاف

 او سو هيلع هللا ىلص اليو راولسيغ و يدوم قي يت وراي وخ هلع
 2 قرفلا ام مل لاقي و. ةرورضلاب هنم * يش نيب قرف الط اصاب قكتو

 قدصْنم نيب ومهضعب يب ذكتو تاجا هيلع ترهظ نم ضعب هي دصت يف
 يني واب نكمل تم ذارؤذونم نيقدجلا] سوجملاك قدص نمبذك وت كارم

 ةوبنبةبذكملاتشدارزوىسع ةوبنبةقدصملا ةيؤونام ا وا ؟ئانينا رئاسو' ىسوم

 نيقدصملاهنود نم مالسلا هيلع مهازلا ةوبلب نيتانكملا نيئباضلازوا :ئتوم

 مالسلا ةياع ىسوم يف لوقن للملاو قرفلا هذه لكو هربغو ساردا هون

 قطنن مال.سلا امهيلع دممو ىسعيف متنا نولوقت امم رثكا مكايبنا را 'اس يفو

 ةيرمابسلا كلذ برقاو ة ةروهشم ةدوجوم يقو هكر مهي راوت كالذب

 نيذلا
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 ها رمأأي نااالا خسنلا ىزهم لسنإ ذا هيمباونشتماؤادؤت يذلا عئارشلا غح

 الو ةدملا كالت“ ءاضقنا دعب هنع يهني مثام ةدم ام لمع 0 ا

 انقلاب ا هدابع ري و ىلاعت هللا فرعي نإ نوب نوقملا نم يش يف قرف

 ال نا نيب و كالذ دعب هنع يعش هناب مث هب ثرمأي د نا لبق هب ممرمأي نا ١

 لبقعرمأي ناءاليارإ :اع هذابع تفرعي نا طرش ىلاعت هيلع تيدي

 ناب رقم ميعيج ناف انغلاف ةعب رشلا هيف مب ءازلا دي .. يذلا تقولا يقأي نا

 و ويل هعل رش رثغ ةياكمالسلا هيلع ع ةعن رس

 ىسوم ةعل رش يشار لاق امل اهعجو نابال يتنبأ ليحارو ايل جوت

 اكحا هيا ةمع تناك مالسلا هيلع ىسدوه نا موق عم هاذه مالسلا هيلع

 يف قرف الو مارح ىنوه ةمإ رش يف اذهو يوال تنب اذن اجوي ينو هدج

 هلحا مث هللا همرح يس نيب و 4هرح مث ىلاعت هبا لَا "يش نيب. لوقعلا

 ام همالكى لاق هيلع باقولو ةمقلاب رهاجم نايعلل رباكم نيذه نيب قرفملاو

 ىسوم ىلا يجولاب مهيلع ضرتفا كلا متاشا نأ متاروت يفو قرف |عئنب ناك

 معلا نم اوكرتي ال نا مهتاروت "صن يف كلذب ىسوم مثرماو مالسلا هيلع
 مث هولتق الا الصا ادحا ندرالاو نيط لف يف اناكس اوناكن يذلا ةعبسلا

 يلا م مالا كلت ىدحا يشو نووايع اه لاقي يتلا ةفالا

 دب نم اوتا مهنا 2 اوربظاو ميلع اولي مهاصئتساو مهلتق 0 ضرتفا

 يتلا ضرالا يف ناكسلا نم مهنا كلذ دعب اوفرع الف مثودهاع تح ةديعل

 صني يذلا عشوي ناسل ىلع مهلتق مهيلع لجو زع هلا مرح اهلها لتقب اورمأ
 اذهو سيدقنلا ناكم ىلا بطملاو املا نولقني مثوقباف ,شدنع عشوب باعك

 عشا وه يذلا ءادبلا مهتاروت نو ٠ ةفلكألب اوركنا يذلا خلا وه

 هده كله 5 هيلع 5-5 اق 5-05 هللا نا 5 نا كالذو خسنلا

 بزذكلاوهنيعب ءادبلاوه اذهو منع كسماو هباجائتح كلذ لعفيالنا يف

 مهتعدتخا امل هنا

 همدقي و مهكلييس هنا ربخا ىلاعت هللا نا ركذ هنال ىلاعت هللا نع نايفنملا

 حالصلا نم ةبوتلاو ةءاطلاب |

 ماعرداف هنال نلغللاو مصاالاو

 هاطعالا هزمعب ال كح داوج
 دب زيالو هنئاز> نم صقني الو

 وه سلو راخدالا هكلم' ف
 دوجالا وه لب ذلالا وه مل

 لجاعلا يف بودالاو ةبقاعلا يف

 كلذواهوركم الو كلذ ناك ناو

 برشو دصقلاو ةماجحلاك
 ردي ىلاعت هنا لاقي الو ةيودالا

 هدبعب هلعف امم كا وه ”يش
 ةقطبأو: ىفاظلا "اهلك :شللاكتلاو

 عرشو مالسلا مهلع ءانبنالا

 هيبلتلاو ماكحالا ديهتو عئارشلا

 ابك بوصالا نيرطلا ىلع

 يف اما(هيف افلاخَت امتو) فاطلا

 يئابجلالاقفىلاعت يزابلا تافض

 ىنعمو هتاذل يح رداق هتاذإ ماع

 هنوك يضلقي ال يأ هتاذل هلوق
 لاحوا ملع لاح يبه .ةفص لع

 مثاهيبادنعو الاع هنداوي

 ةلاح وذ هنا ىنعب هتاذإ ملاعوه

 اتاذ ةلوك دا ارو ةمولعم ةفص يش

 ىلع ةفصلا لعب اناا ةوإمل

 الاوحات ثاف اهدارفناب ال تاذلا

 ةلوهجم الو ةمولعم ال تافص يف



 ريخلا :ةفاتضاو اعادباو اقلخي دبغلل

 هيلا :ةيصعملاو ةعاطلاو:ريشلاو
 ايهرايات هينيلنج الوات

 ةردق ينو لعفلا لبق ةعاطتسالا

 ةعصو ةينبلا ةمالس ىلع ةدئاز

 يف اطرش ةذبلا انثاو .حراوجلا
 اهتوبث يف طرتشي يتلا يناعملا مايق

 ركشو ةفرعملانا لعاقفتاو ةويحلا
 حييبقلاو نسحلا ةفرعمو منما

 ةعيرش اتنثاو ؛ ةلَقَع تابجاو

 ىلا ةيوبنلا ةعيرشلا دزو ةيلقع
 تانقومو ماكحالا . تاردقم

 لقع اهيلا قرطتي اليتلا تاءاطلا

 ىضتقم و ركف اهلا يدتهي الو

 ميكملا لغبحي ةكحلاو لقعلا

 الا ىصاغلا باقعو ميطملا باوث

 فش هيف ديلختلاو 0 نا
 حدم مينا اهدنع نامالاو مهسلاب

 اذا ريخلا لاصخ نع ةرابعوهو

 اتمؤو» اهب ىلحتملا يم“ تعمجتسا

 زيفإا ةريثك, لككولت: علو
 انمذوم ال اقساف ىمسيل لاحلا يف

 تافو 50 ناو |رفاك الو

 ىلع اهفلاو رانلا يف دلخ وبف اهيلع

 هدابع نع رخدي مل .ىلاعت هللا نا
 اوتأأ مهب لعف اذا هنا ملع ام ايش
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 ىب ءاكح ”لعر# كللملا اذه ,لفو سودره نب سود ره كالملا كلذإ

 مم نب ىسيع جيبسمل نااش:نذ زكدذي لو ةعامج مهئالعو مثرابخو ليئارسا
 ْ اذه نم رثك١ مالسلا |عيلع

 اذه نا ئرألا مالكلا اذه. تركذ.اماو ( هنع هللا يضر دمجوبا لاق )
 منعنا مث ناالا ىلا ذئنيح نم: مهنا يف ايشاف !ًرهاظ خييف ناكب هذملا

 يناثلا مسقلاو انكم هولعجي مو خسنلا لطبا مدقف نيعسف لع ةلمج دويهلا

 هللا :نا اولاق نا عيسنلا لطنا نم تح ةدمعو مق مل اولاق مها الا هوزاجا

 داعل كلذك ناكر لو هنع يهني مث رمالاب أي نا هنه لوتسا لجو زع

 ةعاط ةيصعملاو اح .لطابلاو ةيضعم ةعاطلاو الطاب. قا

 فعضا نم يو هذه ريغ ةبحممل لن ال ( هنع هللا ئضر:دمعوب “لاق )

 ابلك هللا لاعفا بدت نم نال .قاس ىلع موقي ال يذلا هي وهلا .نم نوكي ام
 هللا نال اذه ملوق نالطب نقبت ملاعلا اذه يف ىلاعت ةاواثيا رف ةماقيكبا عبمجو

 موق ىلا مهذيف عا موق ند ةلودلا لقني و ىبحي مث تنبع مث ىبحب ىلاعت

 لاسي ال ةجيبقلاو ةنسحلا قالخالا نم ةاش ام ءاش نم حني و مثزعيف ةلذا

 مكيف ناكن يف نولوقل ام قيفوتلا هللاب و مطل لوقت مث نولثسي مثو لعفي اع
 مهلتقو ًالالح كل مااند سيلأ كوزغ اذا مف اطوخد لوبقمل ممالا نم
 نسبا كتمي رش يف اولخد ناف مل لوقنف مهأ نم دب. الو ةعاطو اضرفو اقح

 ناك نا دعب ةيضعمو الطاب وامازح مهلتق 1 دنع راضو مثوامد تمرح دق

 دق بلا اولمتو تبساا يف اودع نا مث ممأ نم دب الف ةعاطو اقحو اضرف

 مينم رهاظرارقا اذهف من نم دب الف مارح ناك نا دعب ًاضرف مهلتق داع

 ضماالاو ةلطاب دوعإ قحلا نا: نم هوركلا ام مهتم تابثاو ملوق نالطبب

 اهنال مهعئارش ميمج يف لوقلا اذكهو ةيضءم دوعت ةعاطلا ناو أيه دوعإ

 كلذ داع تقولا كلذ جرخ اذاف.دودحم لم دودحم ثقو يف رماوا يه امنا

 دوعي مث,تبسلا موي :مرح ةعمجلا يف حابم مثدنعوه لمه اكهنع ايهنم رمالا
 وه ةنيعب اذهو اهلك مئارشلا رئاسو نيبازقلاو مايصلاكو دحالا موي احابم
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 وح
 ِف ناك 71 لك نولطيو ذولا نب 01 ي دياب يفتلا ةاروتلا ريغ ةا ةاروت مهو

 نوبذكيف مالسلا هيلع عشوي دعبو مالسلا هيلع: قيموط..دعي ليث ارسا يفب

 قوقحو . صومهاعو سايلاو ميلاد ايهشاو ناملسو دوادو نوم ةوبنب

 جورجلا نولحتسال ال ءاشناب مهوقخبل أث عبلاب نورقي الو عزيغواتمراو اير 5

 تريب نم نولوقي مثو.قودص هل لاقي لج ىلا او.سنو(ةيقودضلاو)اهنع

 نعلا. ةهجج اوناكو-كلذ قع هللا ىلاعت!ةللا:نرا وه .ري علا" ناب اذوهيلا قئاس

 نيملاو. سارعلا,دورلا مع كوؤدوهلا يدوادلاناناعباعصا ثو(ةنانعلاو)

 مالسلا مهيلععايبنالاب بكا يف * ءاج |هوةاروتلا عئارش نودعتي الويا مطوقو

 موماشلاورصمو قار ءلايق ةق هوو ودابح هلا لوق نفنؤريحأو

 رابحالا لاوقاب نولئاقلامثوهينعشالا مو( ةنابرلاو) هرتيلطونلظ. طب + سادنالا نم

 لجر يناهمصالا ىسيع يبا باعصا مثو(ةيو بيعلاو )دولا روهمج مو مييهاذمو

 د ا ناك هعما نا ينغلب و ناهبضاب ناك دوهيلا نم
 يني عمل نولوقيو سو هيلع هللا ىلص دمتو ميرم نب ىنبع

 8 ايم لوزا هجايانادا ابك الإ يف "اهاجي طا ليال ١١ ئنب ىلا لجو

 0 كافرتلل دينا ين سو هيلع هلا لص ادم نا نولوقيو

 يف اينن بويا ناك ا" برغلار "أن ىلاو مالسلا مهيلع ليعامسا يب يلا

 دو.ملا قرف عيمج نم رارقاب باوم ينب يف اين ماماب ناك اكو ضيغ ينب
 تهذملا اذه ىلاوأ# نم تبقل دقلو ( هنع هللا يضر.دمورا لاق )

 ناك ينوراه لجر هعمج ملل خيرات اي. توفل لانك دويل ازاهاوخل غرم

 مب ورح ثلثو مثدلب ثلث هب تبصع نمو مهتماو مسراك نمو مهيف اي يدق

 كانت ين هل ناكو تببلا . بارخو : سوطيط .برج مايأ مهشويج, ثلثو
 فسوي همعماو مالسلا هيلع سلا رما :كزدا دق ناكو ةيظع راثإا بوزملا

 1 لصوننا ىلا مهب ورحو مهكول» رك ذِف نوراه نبا

 قالا هلوقل. الظلتق هناو هنأش ظعو ركاذ لمجأ .ءركذف مالا

 47 يف لاق مث اهلطبا الو اهركيي مل انسح اركاذ ةيدوممملا رما
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 مينو يلام اليو ةتلاطوجكوم

 تانثاك اك لهم ال. .ضارعالا

 يا يفي تايجر
 تانثاك امل. لعمال :ضازعالا

 يناؤا رهاوجا يف .بادؤقتوح
 تي رق كاذؤ اذ ناكمال زهاوجلا

 اوما ثيح ةفسالفاا بهذ. نم

 يف الو لح ف ال رهوج وه الع
 ةناكلا+ :ننفنلا '"كالذكو  ناكم

 مكح اهنا [ملعو ةقراقملا لوقعلاو

 هقاخم مالكب اكتم (ىلاعت اهنوكب

 اهدنع مالكلا ةقيقحو لحم يف
 ةفوظنم قور>و ةعطق٠ تاوصا

 نم ال مالكلا لمف نم ماكتللو

 يئايبلا نا الا مالكلا هب ما
 هلوقب اصوصخ هباعكصا فلاخ

 لك قا دنع ةيلات هللا ثدحي

 ةارقلا لحم يف هسفنل امالكيراق

 ءأرقي يذلا نا مزلا نيح كلذو

 عوعبسملاو هللا مالكي سبل يراقلا

 اذه المنال هللا ري سل هنم

 نما
 نيمالك 77 عوعسم الو
 ىفن ىلع اقفلاو دحاو لحم يف

 راد يف راصبالاب ىلاعت هللا ةيور
 ديل ىلا اا هسا اا اا فاقلمةدوج لااا ابا



 يفهلوقو اهنع ضار اهب رما هنا هب
 كالذ ىلا مجار اريصب ًاميعم هنوك
 ماع هنأ ىنعمي عيعم وهف اضيا

 ملاع هنا ىنعم ريصب و تاعوممتلاب

 لوقك ةيورلا يف هلوقو تارصببلاب

 هباحصا نا ريغ ةلاحاو ايفن هباعصا
 تيدر كانك يرام ىيملرلاق

 اكردم هنوكو تايئرملا ىريو
 دقو املاع هنوك ىلع دياز كلذل

 انلوق ىنعم لاق كلذ يبمكلا ركنا

 هنا .تايئرملا ىري و هتاذ ىري

 (ةيللشييلاو ةيئانجلارظقف اهي ماع
 ددبع نب دم ىلع يبا باعصا

 مشاه يلا هنباو يئابجلا باهولا

 ةلزتعم نم اهو مالسلا دبع

 لئاسم اعباعصا نع ادرفنا ةرصبلا
 لئاسعهبحاص نع اهدحا درفناو

 نع اهب ادرفنا ىتلا لئاسملا اما

 تادارا اتيثا اعنا اهنف اهباعصا

 يرابلانوكي لحم يفال ةثداح

 ال ايظعتو ادي رم اقوصوم ىلاعت
 هتاذ ملظعي نا دارا اذا لحم يف

 ىنفينا دارا اذا لحييف ال: انفو
 اذقيلع فاصوا صخاو ماعلا

 هناثيح ن.. هيلا مجري تافصلا

 تابثاو لحم يف ال اضيا ىلاعت

250 
 ءاج امثيش ميرحت لقعلا يف سيلو يلد سح يذ لك الطاب هلي رما اذهو

 لقعلا يف امب مجري نا لطبف هباجيا اهيف ءاج ام يش باجيا الو هيرحت ايف
 دقفةرورض هجولا اذه لطب دق ذاف لقعاا يف نكملا دح يف كلذ لكذا

 ةدحاو ةعيرش عئارشلا يف ناوهو ةرورض شيالاامجرللا ة لطم كو

 كلذك كلذ ذاف لطابابلكمئارشلارئاس ناو لجو زع هللا دنع نم ةحروص

 ةسعيرش لك حارطاو ةيرشلا كلت بلط سح يذ لك ىلع ضرفف

 نوكي اهب ذا حاصلا نيهاربلاب اهيلع فقوي ىتح تاج ناوكالذ نود
 هلل دب اف دبالا يف سفنلا كاله نوكي ابلهججو دبالا يف سفنلا .حالص

 ا دمح اهانفرعو ابقي رط ىلا انادهو اهيلع انفقوو ةميرشلا كلت انقفو يذلا

 نخنوا ءاتلث' ىقتا جاء اهقا نا خلات :هلأسلن ىو هلهااؤه اك ايط اريك

 سو نيدنلا مت متاخن دم ىلع هللا ىل دو ناملاعلا بر نيما اتلمحو اهلها نم

 رظنلا نادم ف نحف هسفنل هاعداو لوقلا اذهيف انعزان نفاريثك أ الست

 ال ىتلا يواعدلاو لطابلا فيزخسف نيهاربلاب ريسلا ىلع لاوقالا لمحو

 ناك ائيخ اتا, ىدلي خولي و قرنا نما ديرو تناك .اًميخم ايل لد

 ميظعلا ىلعلا .هللاب الا ةوق الو لوح الو ناك نم دببو
 96 ىراضنلا نم ثيلغتلا ركنا نم ىلعو دوبهلا ىلع مالكلا 6

 ( نه تشذارتز:ةوبنب رفا نم لعو نيئاصلا بهذم)

 « مالتسلاوهيلع ءايبنالا نمداوس نم ركناو سوجملا»

 ينعي ةلحنلا هذه لهاودو يلا ينغيةلملاهذه لهانا( هنع هللا ىضر دمجوبا لاق )

 ةوبنلاب مث ديحوتلاب رارقالا يف انل نوقفاوم ىراسصنلا نم ثيلثتلا ركنا نم
 الا لجو زع هللا دنع نم بتكلا لوزنبو مالسلا مهلع ءايمنالات اي ابو

 انئةفاو كلذكو ضع تر وذمالسلا مهيلع ءابنالا نضعب يف انوقراف مها

 س* ىلعاوةرتفا دق ممافذوييلااماف ءايبنالا ضعبب رارقالا ىلع سوجاوةئباصلا

 تي نم مو سلبان يش سدقلا ةنيدم نا نولوقي مثو(ةيرماسلا) يو قرف

 هنورظعي الو سدقملا تيبل ةفرخ نوفرعي الو "الم رششع ةبنام ىلع سدقللا

 مهو



 ا

 انلع دقو ةرورتشلاب عي رما اذهرخ ا مضاو هعضو امم عبتي ناب الحبل

 ةضقانتملاو ةفلتخملا لاوقالا نم نوكيال قالا نا هترورضو لقعلا بجومب
 وه تاءوضواا كلت ياف اذه يف كشال ذاف لطاب اهرئاسو دحاو يف الا

 نود: اكشابنم قب ام اوتاي نا ىلا ليبس الو لطابلا وه اهيا ما قحلا

 ةلظاب ابكت راض دقف هنيعب امه*يش ةحص ىلع ليلدال ذاف الضا اهرئاس

 هريغ كرتيو لوقب ذخاي نا دحال سيلو لطابوبف هتك ىلع ليلد الام ذا

 +« نيملاعلا كرش رمل واكب او ةلمتإم اك اقر ووش الاجانب نلف لادا الإ

 انيقب صو نيناجمل لابملا ”الثوه همهوتا» ير و رضلا .ناهرالا اذهب لطبو
 ىلا هاقب دير. يذلا هربدمو معلا ءىشنم دنع نم حاعص عئارمشلا نا

 كلذك كلذ ذاووه ام هيلا هيقب هنا ىلاعت هلع ىف. قبس يذلا تقولا

 مئارمشلا نوكتن اما اللثلاثال نيبجودح نم كلذ يف +لاولخيالةر ورض

 معان
 اذه ىلا بهذي نم مهن« تيار دقو ( هنع هللا ىضر دمج وبا لاق) |

 نيبجولا نيذه دحا نم دبال الطاب اهضعبو مح اهضعب نوكينا اماو
 اهنه ةعبارتشا ال“ هنال هللا:ليبتاال لاحم ان بف: اقح اهلك كنناك اف ةزورض |

 اندجوف ”داحلاو لالضو رذكو لطاب اهناب ريختو اهرئاس بذكت يوالا |
 فالخ ىلع لصح دق عئارشلا مرمج ةقفاوم همجزبدارا يذلا لوذخلا اذه

 فالخالب اهاكمل عئارشلا عيمجبيذكت ىلع لصحو اهرخ ا نع اهوا اهعيمج

 اهلك يو قح اهلك اهنا لوقي وهو اذكه ناك امواهعيطج وه هببذكت ىلعو
 هلوق نالظب و بذكل اب هسفن لع دبش دقف اهاكاهل قدصم وهو هل ةبذكم
 ابءاكحا يف ةداضم يعف ةعيرش لك ناف ًاضياو هيفبذاك هنا نيقيلاب عصو

 لاحلا نمو هذه طقشت ام هذه بجوتو هذه لحت ام هذه مرحت اهريغل
 الدلع .اهازس دلع اوزرقرقو نفاه /انيع مسد ءىشلا نوكي نا دسافلا

 كلذك بجاو ريغ ابجاو دحاو هجوو دحاو ناسنا ىلع دحاو نيح يف

 لوا حي |" 4 لالا يف لفل

 نيسحلا ىلا باىضا ( ةطايخلا ) | 3 3
 ا عضاو هعضوام سالف ةعوضوم .عئارشلا كنئاك ناف.اظياو داج ةغيلغلا

 يبا :ذاتسا طابخلا ورمع يبا نبا

 نط ءاخو يبكلا دمع نبا مساقلا

 دحاو بهذ. ىلع دادغب ةلزتعم

 تانثا يف لاغ طايخلا نا الا

 5 ام ”يثلا لاقو اًميش مودنملا

 د
 كلذكو ضرع ضرعلاو مدقلا
 سانجالا ءاممأ عيمج قلطا
 داوس داوسأ!لاق ىتح فانصالاو

 دوجولاةفص الا قب مف مدقلا يف

 دوجولا .مزتلت يتلا .تافضلاو

 مودعملا ىلع قلطاو ثودحلاو

 تافصين يف لاقو توبثلا ظفا

 اذكو هباعصا هلاق ام لثم يرابلا

 لقعلاو معسلاو ردقلا يف لوقلا

 لئاسمب هذاتسأ نع ىبمكلا درفناو
 ىلاعت يرابلا ةدارا نا هلوق (اهنمر

 وه الو هتاذب ةئاق ةفص تسل

 ةثداح هتدارا الو هتاذل ديرم

 قلطأأ اذا لب لحييف الوا لحم يف
 رداقملاع هنا هانعش ديم هنا هيلع

 اذا مث هراكألو هلعف يف هركم ريغ

 هب دارملاف هلاعفال ديم هنا لبق
 اذاو هلع قفو ىلع ال قلاخ هنا

 دارلافهدابع لاعفال دي رهوه ىلق



 مهتفرعب نوجوحمم مثو يبنلا ىلا

 لهاجو ديحوتلابلاعنافنص مث مت
 جوج لاملاورو ذعم لهاجلا هن

 ناف مالئالا نيد لحتلا نمو

 ممن "سيل قلاعت هللا نأ دقنغا

 راضبالاب ىري الو ةروصالو

 ديري الوروي ال لدع وهو

 ناككتلاوناتنعالا كمبو طاقم
 نأ قد لسموهف هلك كاذب را

 مركلاو هده مث هك كلذ فرع

 ىو اننا قلد

 رظنب مل ناو اح رفاك كرشم
 هللانا دقلعاو كلذ نم ءئش يف

 وهف هللا لوسر ادم ناو هبر

 فيك الو هيلع موأ 5 لوم

 نبا كحو )كلذ ريغ هيلع

 ادن ارا نا(هنع يدنوازلا

 هو هلله لقي نا زوج

 يبانغ < ام لثم اذهو اناويح

 نازقلا نا عز هلا مصالا ركب

 ضارعالا ركناو قولخم -

 ىلامتيراثلا تافض زكلاو لصا

 هنيعب وه ظحاجلا بهذمو

 ليملا نا اللا ةفسالفلا بهذم

 نييعيبطلا ىلا هباححا نمو هنم

 نيالا ىلا هنم رثكا "مهتم

 ية

0 

 انلوقف نحت امأ قيفوتلا هللابو من لاقيف ( هنع هللا ىضز دمجوبا لاق )
 8 ب ال و ع

 1 اءالانسحال يذلا لحو 2 هللأ هحابا ذأ احق مرت د مكن هنأ

 لاف ان ارانع ةبذكلانأ نم اناب وقل ان اذنك "ف

 متدرا ام انمزلب الفهقوف عاالو هنعيعئامو عبقامالا حبق الو هب نما او

 ه: مهبشام الو ةضراعم رك ذاق سل هناق 5 ودا لع ضيا مث هأيا 'انمازلا

 ةرورسضال متركذ يبلا ءوجولا يف بذكلا انما اما اننال هن ءومحربش ال اهبشم

 ةرورضلا دنع صنلاب زاج أك كللذب انيلع دراولا نصتلاب كلذ ىلا ةعفادلا
 ةأرااو يبصلا نك اننكماولو اهانقل ديرملا لتقب سفنلا نع لتقلا مقد

 عوجرلا بجو  ةرورتغلا تمفترا اذاف "الا بذكلا زاح مل كإذ ري

 كلذ رم اًقيش تبت ل نصنلا:الولو لاخ لك ىلع قدضلا لاهتتسا ىلا
 رامخال نأودتم مهلك سانلا ةارادم نم هنوعذت ب متناو هانمزح الو

 مك دذع ال مثاف هتعاطب موللا ع طق نم هب 1 نا نود بذكلا

 ال ثلاث ال نيمجو دحا نم نولخت ال هك مث كلذ يف انمكح فالخ ُّط

 مطق نان ك انمزلا ام ىلا نوزيصتف دحا لك نعرسدلا اذه اووطت نا

 يذلا وه اذهو بجاو قح ةلبللا لع بذكلا ناو افق ةلمج قدصلا
 بجو هن لق ناادفهب مكنو ناكالذب اوحوبت نا أماو ةرورض 5 انمزلا

 ةرثك لع المها دك ناةئبلا زوم ال هنالك اذ يف كرس فشك ةرورش

 ةزورضاابفهبنوفراعلا رثك اذا ءيشلا نا ةرورضلا, لهب رما اذه هب نيفراعلا

 هبا قوي رمت الا بجاو هيط نا نولوقل مك نآف هراشتنا نم دب ال

 متعجَزدقف هبقةوبال نم ىلا هراشتنا بجويامهن قوي نم ىلا هفشك فو

 ماغ نود ضاَخ ىلا هفشك ة مين وه ةحبلا هفشك نال هفشك بوجوملا
 اهشالا ةروزضلاب مكمكح 'لطب ٌدقف احالص هوقرْردام نالظب هفشك فو

 دقف ماعلاو ضاخلا ىلآ اذه رس نشك يف نودخ لوقلا اذهب نولئاقلاو
 لطابلا راص دقفكلذ لك لعو ضقانئحبقا اوضقانتو ةلمج مهتلع اولطبا

 فالخاذهواعبالا ءايشالا نم 'يثيف ةتبلا لئاضفلاو ريخلا متيال 5-0

 ةفسلفلا



 د تا

 جالاصا يلا اوفاضا 5 داسفالاو سائلا ٍظ دير. يذلا ودعلا مفدل حالسلا

 لاه ةرورض م: نم دب الف بطلاب داسجالا حالصا ان ا فا

 نعو قلخلا ءانف هيف يذلا لتقل نعسانا|فافكتاو ملاعلا حالص لبف مل

 دسحلاو يغبلا نم م لئاذرلا نعو ديل د بارخو لاومالاو نسال ىلع

 مئارشب الا لئاذرلا رئاسو ةنارخلاو شغلاو ةميفلاو ليلاو نوجلاو بزذكلاو
 لاهالا بجو الاو ةرورمض معن ع تك الف كلذ 2( نع سانا ةرحاز

 ماعلا دسفل كالذ الولو كلذ نم دبال اذاف انركذ ام لك داسف هيف يذلا

 قطنلاو مهغلا ةليضف ٍتلطب دق نانالا ناكلو | ماك مولمعلا تيس الكم

 نيهحو دحا ند عئارشلا كلتولخ اللف اكو 4 5 يذلا لقعلاو

 6 ماعلا قلاخوه يذلا لجوزع هللا دنع ند ا>اىص قيكتا نا أما

 ءامكرملا لتمافا ب قاقناز عرض وميور ك7 3ناااقلو ا باكا لوقي

 | ليقباك ةعوضومتناكن اف لئاذرلاو:لاظنلا نع مهغكو اهب سانلا ةئسايسل

 هلا لص ل سوك كلذ جرم جمان لونا 4 نا 4 دَقِف ليذاخلا ءالؤه

 اهالك دعوو ديعوو هل ةمِدقَح ال لطابو بجي الال باجياو قاتم روزو

 لئاذرلا ذر وهب يذلا | ثذكلا رايغ دنت كلذك كلذ. ناك ن افا تك

 هبالا لئاضفلا بلط نمضرغلا وه يذلا ملاعلا خالص متي ال رشلا مظعاو

 93 لطاباا راصو ةليذر قدصلاو الطأب قحلا راص 8 كلذك كلذ داو

 بذكلاراصولطابلاب الا الصا ملاغلل ماوقال راصو ةليضف بذكلاو اقدصو

 لئاضفةعيدخلاو شغلاو رورغلا راصو قدصلا ةرملطايلا راصو قحلا ةحيدن

 لخدم ال يذلا فلخلاو منتدملاو لاحلا نم نيككداَف مظعا اذهو ةمصنو

 يف بغرت مل ةماعلا ىلا كلذ يفر بسلا فشكول هنا اولاق ناف لّملا يف هل

 بذكلا يلا كالذ يف رطضاف هية:'وهبهرت ايقؤري نا كالذل بجوف لئاضفلا

 05 ًازرمإل لجرلا بذك مارش يف متن | محبا امو نايبصااب لعفي ممل

 ظ كلذك برحلا ينو ةيقتلا ليبس ىلع ملاظلا عافد ينوكلذب اهحلصتسل

 ايينعلا ا,نوك دو. ةدارالا لل زكنأ

 ىهتتا اذا لاقف ضارعالا ن

 ا اًناع ناكو وابع

 اماو قرقمتلا ىل اء ديرأا وهف هلءفي

 وهف ريغلا لعفب ةقلعتملا ةدارالا

 نا لا 1

 تدثاو 00 000

 لاقو اهب .ةصوصخمم الاعفا اهل

 ضارء الاف رهاو ا مدع ةلاععاب

 > ناز وح ال رهوجلاو لدتت

 ال مهنا رانلالهايف هلوق( اممو)

 نوريصي لب اياذع اهف نودل#

 رانلا لوقي ناكورأنلا ةعيبط لا

 نا نود اهسفن ىلا الها بذي

 بهذمهيهذمو اهيف دحا لخدي

 يفو تاغصلا , ينن يف ةفسالفلا

 دبعلا نمدرشوهريخ ردقلا تابثا

 ( يبمكلا ىكحو ) ةلزتعملا بهذم

 لاق هنا تافصلا يفن يف هنع

 ديم هناب ىلاعت يرابلا فصوي

 يف وبسلا ةيلع مصب ال هنا ىنعب

 نا زوحي الو لبهجلا الو هلاعفا

 مهلك قللانالاقوربقيو بلغي

 قابعاسا ناب نوملاع ءالقعلا نم

 نوحاتح مهناب نوفراعو مهةلاخ



 لزم مل هللا نا لاقي ال هنا عز
 هقفاوو لئاق ريغ الو الئاق
 كب الو الاق كلذ لعيفاكسالا

 فنرا لوقي يطوفلا ناكو اكتم

 تسيل ةءودعماهئوك لبق ءايشالا

 نع مدهت نا دعب يو ءايشا
 تملا اذ .ءايلثا :نينت دوج

 دق ىلاعت هللا ناب لوقلا عني ناك

 لبق ءايشالاب اًناع لزب مل ناك
 لاق هاينشا: هت ال اهناف اهتوك
 ىلع ةليغلاو لئقلا زوجي ناكو
 مهلاوما ذخاو هبهذمل نيفلاخمل

 عراك هداقثغإل  ةقدتو- انتفع

 (ةيظحاجلا ) مهئامد ةحابأساو

 ظحاحلا رحب نب ورمت باعصا

 فن.ملاو ةلزتعملا ءالضف نم ناك
 المك اريغك علاط دقو مه

 هتارابعب جورو ظلخو ةفسالفلا
 ةمئيظللا هيعاَرب . ندتختو ,ةعئلتلا

 لكوتلاو مصتعملا مايا ِق ناكو

 (امَم)لئاسع هباعحصا نع درفناو
 ةياورش 167 كراقملا نا لورق

 لل يش سلو عابط

 بدك دابعا سيلو دابغلا َلاعفا
 هنم هلاعفا لصدحو ةدارالاىوس

 | هنااضيا هع لقت وةمام اقام اعابط

 يي يكل

 | نيش صفنإ ؛ كلذ ناكأمو ميعنلا يف ولخلاو هناسحا اهلكيؤ تست ىحاي
 ْ نا اهلماح مزايو 0 ةفص هذهف كلذ نع ارحاع ناك ناف هكلتم نم

 ىلا اوجنرخ للصالا اذه اودرط ناف اقولخم اثدحم هصقن لجا نم نوكي
 ىلاعت هللاب وملوقل انلاطبا مدقل دقو نرإلعاف ءايشالل نا يف ةيوناملا لوق

 ويفدلهفي ام لك ناف هياء بترعالو هقوف سعال يذلا نااشيبو قيفوتاا

 لوق لك نا ةعيرشلا فس ةعيرشلاب موقلا هاله قلعتدق ذاو كح و: قحل
 رع ثأي مل ذاف ةيرفو بذكويف ةعيرتشلا كالت ين نع تأيمل

 ةفارخ هب ملوقراص دقف حاورالا معانتب لوقلا مالسلا مهيلع ءايينالا نم

 قيفوتلا ىلاعت هللاب و الطابو ابذكو
 ةفسلفلا ىلا نيقتملا نم عئارشلا ركنا نم ىلع مالكلا يف لصف 3“

 ع ةلجاب 201 نع نتا ذببا ويرد
 هتوقو ىلاعت هللا لوي لصفلا اذه يف ني (هنع هللا ىضر دم وبا لاق )

 مهلوا ةقيقملا 1 ةفسالفلا لودا هبجوت ام ىلع عئارشلا ةعص بوجو
 ىلاعت هللا ءاشنا كلذ ريغ يف مهاوقا فالتخا ىلع مثرخ ا نع

 ضرغلاو اهترمواهانعم امنا اهيا لنيننيللا الع هللا ىضر دمخ وبا لاق )

 اهايند يف لمعتستناب سفنلا حالصا ريغ ايش وه سيلا ملعتب ةوحن دوصقملا

 لزنملل ةسايسلا نسحو داعملايف اهتمالسلا ةيدؤملا ةريسلا نسحو لئاضفلا
 رشاايف ضرغلا وه هريغال هسفن اذهو ةيعرلاو

 ىلا نمل لايف ةعب رشلاب ءالعلا نم دحا نيب الو ةفسافلاب ءالعلا نم دحا

 ةفسلفلا يناعم ةَمقلا لع هلهجب ةعيرشلا ركتيوهو همز ةفسلفلا ىلا

 ةفسالفلا نم عامجاب ةفسلفلا تسيل أ اهانعمواهضرغ ىلع فوقولا نع هدعب و

 لطابلاو قحلا نب ةقّرذملا نيهاربلا ىلع ةفقوم لئاذرلا نم لئاضفال ةنيبم

 ماعلا حالض اولاق دق مهلك ةفسالغلا س لا هل كت دب الف

 عئارشلل نسفنلا لاعتسا وه نطابلاف رهاظ رخ الاو نطاب اهدحا نيئيشب
 ذاختاو راوسالاب نيصحتلا وه رهاظلاو حئابقلا نعو سانلا ملاظت نع ةرجازلا

 ديلا

 السلا



 يا “د

 نم اذه ملعب هجو لك نم, امان ًاهابتشا اعضارعا عيمجب ناهبتشي ناش

 اذه لاقي اعاو قالخالا نءابتو تانملا فالتخاو روصلا فالتخا ربدت

 ا اراك ينال املاو>ا رثكا يف ثاذ نا ىنعم ىلع اذه هبشي يلا

 : نم لكافا_ةدهاش ثلاب انلع دقو ةعل أ (عنيب دحا قرف ا انلق ٠٠

 اعنيب لصفي نا دب ال هنا الصت. !ًريثك ارركك ناببتشملا نايشلا اذ

 هياع روكتي

 نع اهي ناب ءايشا اهنم دحاو لك يف دي ناو يناذلا نم (هدحا زيمب ناو

 يف نافذتي نيصنحت دوجو ىلا ليبس ال هنا اذهب عصف ايف ههبشي الرخالا
 نا نيقيب انلع دقو ابنم 'يث يف قرف اعنيب نوكي ال ىتح اباك اعقالخا

 داسجالا نم سفن يذ لك سفن نا اذهب ف سفنلا ين ةلوم قالخالا
 لاقوةرورض اباكداجالا نم هريغ يف ىنلا سفنلا ريغ تناك عون يا نم

 نا ءازجلا ليس ىلع كلذ نيلماملا نم خحانتلا ىلا بهذ نم ضعب اضيا

 خيام مبدع نإ لاخيف كللذك ,وعنداف عك مح ر ميكح لدع ىلات هللا

 مل بنذال نيذلا نايبصلا ماسجا عطقي ىلاعت ءانولَجَو الاف لاق هل ينذ ال

 هلكاودخطبو هل تفاذاال يذلا ناورخلا ضع يدب د حورقملاو يردجلاب

 مل ىلاعت هنا انلع هل بنذ الو ذلك هعطقيف ضعب ىلع اهضعب طلسيو

 ءذه 52 ةوهسم ةأدع حاوزالا اكد فون الا كلذ لع

 ايف بذعتا داشجالا

 لصالا اذه لاطبا لع 0 يضر دمحوبا لاق )
 اع اذه انباتك يف ةمهارد ربأا ىلع مالكلا باب ف ناكملا ١١ اذه ريغ يف دسافلا

 يفوانباجك نم عضوم ام ريغيف هنالطب نايب يف اضيا مالكلا انددر دقو نكي

 *«نيملاءلا برهلدمحلاو اذها:باتك يفةلزتعملا نمردقلا لطبا نم ىلع مالكلا باب

 متءقو لصالا اذهمتدرطنا ملل اةينادسانلا لصالا اذهنالطبن هقكي 5

 نس قاخيال ؟لصا ىلع ميحرلا ادا ميكحلا ناوهو قرف الو متركنا.لثم يف
 ادوات ناكر دقو هميالصا تعب باذعلاب هداسفايلاجاتحي ىتح ةيصعلل هضرعي

 اهحاصيفافاطلا اهبفطلي ونتفال اهضرعي الو |هقاخ سفن لك ربطي نأ ىلع

 اهدمءزوحجي اناوسانا فالتخاو |

 كاذكوةمالسلاو قافث الا ةلاح يف

 ناك مهباعصا نم معصالا ركب ويا

 عامجاب الا دقعتتالةمامالا لوقي

 دارا امناو مهب 0 ةمالا

 ضر ولع ةماما نيف نيبطلا كلذ
 مايا 2 ةهلا تناك ذا هنع هللا

 عيمج نم قافلا ريغ نه ةنتفلا

 ةفئاط فرط لكيف قيذا ةباعصلا
 ةنجلا نا(هعدب نمو) هفالخ ىلع

 الذا ن الا نيتقولخم اتسنيل رانلاو

 امي اهو اهدوجو يف ةدئاف

 احم ررضتيو عفتني نم ناتيلا>

 اداقتعا هزم َةْلُمملا هذه تدقبو

 ناو ةافاوملاب لوقي ناكو ةلزتعل

 توملا ناوي يذلا وه نامالا

 9 عج هللا علطا نم .لاقو

 هلاعا طبحي امب يقأي هنا لع دقو
 دعولل [جويسم نكي مل ةريبكبتوأو

 هبحاصو سكعلا ىلع كلذكو

 ن» عنتمي ناكو ةلزتعملا نم دابع
 قلخ ىلاعت هللا ناب لوقا قالطا

 دا اوزفكزف مكان الرفاكلا

 از> ةوبناالاقو رفكلا قل ال

 ايندلا تيقبامةيقاباهناو لمت ىلع

 هنا دابع نع يرعشالا ىكحو



 يف درو دقو مثرايتخاب نوفلتؤوملا

 نكلو مهيولق نب تفلا امليزغتلا

 هللا نا هلوق(هنمو) مني فل يا

 نوم “وحلا ىلا نامبالا سم ال ىلاعت

 لاق دقو مهولق يف هنيزي الو

 هنيزو نايالا كيلا بح ىلاعت
 ةفاضا ىن: ينهتغلابمو 7 يف

 د 10 !او متلاو عبطلا

 يف امعيمج درو دقو بعصاو

 ىلع هللا مت ىلاعت هللا لاةليزغتلا

 عبط لب ناربوف لعو مراق

 انلعجو لاقو مرفكب اهيلع هلل

 مهفلخ نموادس مهيديأ نيب نم
 هدفنع ام قيرعش كنتلو*ا دقي

 ليزختلا ظافلا راكتا نم لجزلا

 احيرمدت نوكيف ىلاعت هللا نمايحو
 نم اهرمماوظ راكلا وارفكلاب

 بوجو وىلاعت يرابلا ىلا اهتيسن
 هباحصا هذ ريغ كاؤو اهلي وأت

 يرابلا ىلع ةلالدلا ين(هعدب نمو)

 لدت ال ضارعالا نا هلوق ىلاعت
 مصت الو .اقلاخ هنوك ىلع

 ماسجالا لب تالالد ضارغالا
 ضيا اًدهو اًقلاخ هنوك ىلع لدت

 ةمامالا يف ( ةعدب نمو) بحت

 ةنتفلا مايا يف دعت ال اهنا هلوق

 ا

 ةي الا ءاو كلذ هبشا هوداو وا ضايبوا عبق وا نسحوا رصق وا لوطن ءا يلع
 دلوتن جاوز اسف 1 نمانل قلخ نا يانيلعَنماىلاعت هللا نااهأنءم نافىرخالا

 :اورذي هنا ىلاعت ربخا مث جاوزا ةيناثماعنالا نما قلخناباةيلع نما مث اهم
 :ناهب :امخال اًرهاظأ دك الذ نيبتفانسفنا نم ٍِي يتلا ينعي جاوزالا هذه يف

 نم يهمنا انل ةقولخملا جاوزالا نا أهسفن ةباالا هذه يف انربخا ىلاعت هللا

 جاوزا انل نوكي ناىلا ىلدس الف ماعنالا نيبو انسمن نيب قرف مث انسفنا

 ناهرب الب ىوعد وه اهنا ,لوق نا اذه نم ىنكي و :فنا ريغ نم اهيف دلوتت
 ماليا نم هودهاش أمل هجولا اذه اوجرخاف لدعلا ين مهلصا ىلع هوبتراغناو

 نع طق لوقلا اذه تاي مو لطاب وبف ناهرب هبجوي مل لوق لكو ناويحلا

 انيقي حالف مالسلا مهيلعءادنالاب نورقم موقلا ءالّؤهو ءادنالا نم دحا
 هنا*قيفوتلا هللابو لوقت ا:اق رهذلاب ةلئأقلا ةيناغلا ةقرفلا اماو < لق داسف

 ناكامويسح الو يلَقَعال ناهرب الب ىوعد هنا اذه ملوق داسف نم ينكي
 انا لي نيبن لب اذهب عنقن ال اننكل هيف كش اال يتب لطابوبف ذكم

 يلاعت هللا نا نيعتن ىللعت هللاب و لودتنف هتوقو ىلاهت هللا لوحي اي رورض احنال
 نم عون لك لصفو: نسانجالا تحت عاونالا بترو سانجالاو عاونالا قلخ
 لوصقلا هذهو هريغ هبف هكراشيال يذلا هل صاخلا هلصفب رخآلا عونلا

 ناسنالا سفنف :اهحاورا يه يتلا اهسفنال يهمنا ناويمملا عاونال ةروكّذملا
 اهرهو>و لدفن لك ةعيطوه اذهةقطان رغ ةيح ناويألا سفنو ةّظأ' ةيح

 الو قطا: قظانلا ريغ ريصي نا يلا ليبس الف هنع هتلاحتسا نكم ال يذلا

 ةهيدب وسماه بجواامو تادهاشملا تاطب اذه زاج واو قطا: ريغ قطانلا:

 يتلا*ةثلاثلاةفرفلا:اماو*اهدودح ىلع ءايشالا ماسنال ةرورضلاو لقعلا

 ىلاعت هللا لوحب ملوق لطبيف اهعون اجا: ىلا لقتنت حاورالا نا تلاق
 بوجوو ملاعلا ثودح تانثا يف هانبتك ام لكب انرورض انالطب هتوقو

 تاوبنلا عيمج ناو ةوبنلاتابثا يف هانبتك امبو هلوا نم ةياهنلاو هل ءادتبالا

 هلك ملاعلا يف سبل هنا وهو مهيلع يرورض ناهرببو مل موق فالخمب تدرو

 نائيش



 يا

 نوطايشلا يه ةقبطلا هذه حاورا مهضعب لاقف اهيف ظ

 اوفالتخاو دبالا دبا زاثلاب بذعتف منبج ىلا لقتت اهنا ظءاح نب دمحا لاقو

 ةقبطلا هذه حاورامهضعب لاقف اهيف رشال اريخ اهلك هليعافا تناك يذلا يف

 دبالادب ا ريف منتفةنجلا ىلا لقتنآ|,نا كشالا هنا طباح نب دما لاق وةكلالملا يف

 نب دمحاو طباح نب دمحا ىنعا مالسالاب ةمكرملا ةفئاطلا هذه تمتحاو

 كاخ يذلا رككا كبرب كرغ ام ناسنالا اهيا اي ىلاعت هللا لوقب سونا

 لعج ىلاتت هلوقبو كبكر ءاشاه ةروص يأ هي كلدعف كاوسف
 ةفئاطلا هذه نمتحاو هب ؟درذي اجاوزا ماعنالا نمو اناس ميقا

 دم ال ىهانتي الملا ءلاو ىهانتت ال سفنلا نا اولاق ناب مالسالاب لوقي ال نم

 ايعون زيغرملاااةينإا رج الو أب ءارعرخ لايام هاب زليلوب ا دئازالّمعما يتلا
 نم تنعم نإ ىلا :ةيناقلا رتقزنلا تيمور زبن هللا ىضر( دبع رئاولاق)

 ةقرغلا هذه نم سالو تقراف يبتلا اهداسجا عاونا ريغ ىلا حاورالا لاقننا

 يتلا ةفئاططلا ةمح يبن مهتيحو ةيرهدلا نم مثو عئارمشلا نم يشب لوقي دحا

 داسجالا يف سفنلا ددرآ' نا بجوف ملاءلل يفانت ال هنا ةلئاقلا اهلبق انركذ
 ابعبط اذ بجوا يذلا عونلا ريغ ىلا لقتت نا زوجي الو اولاق ادبا

 ء هب |مةلعتوديلع فارشالا
 نم ىنكيف مالسالا ماب ةعسترملا ةقرفلا اا (هنع هللا ضر دونا لاق )

 مطوقب لاق نم نا ىلعو مريفكت ىلع مالسالا لها ميمج عاجا مهيلع درلا
 اهو اذه ريغب ىلا لسو هياع هللا ىلص ىننلا ناو مالسالا ريغ ىلع هناف

 حاورالل داجالا قارف دعب الا مقي ال ةازجلا نإ نم هيلع نوعمج نولسملا
 طقف رشحلا .فقو» يف رانلاب وا ةنجلاب مث ةمايقلا موي لبق مهنتلاوا يباب

 نيتي الاب مهجامّتحا (أو*| يف تناك يتلا اهحاورا عم اهداسجا تعمج اذا

 نوعمج اهاكةمالاناو عابجالا نم هانركذ ام اضيا مهوق نالظب نم ىنكف

 ناو. نودهللا ءالكره ركذ !«ريغ نيتي آلا نيتاهب دارملا نا لع فالخا الب

 ناسنالا بتروتلا ةروصلااها كبكرءاش ام ةروص يا يف ىلاعت هلوقب دارملا

 مهلا دورو لبق ةفرعما باجياو

 مهلع داز. هنا ريغ هباعصا لثم
 هقلاخ لي ال نم رافكلا نم لاقف

 فراعملا نا لاقو روذعم وهو

 راضي مل نم ناو ةي رورمض اهلك

 رخخم وبف ىلاعت هللا ةفرعم ىلا

 هلوق (,ممو) تاودحلاك دابعال
 امو ةدارالا الا ناسنالل لعنال

 هل ثدحم ال ثدح وهف اهادع

 هنا (هنع يدنوارلا نبا ىكحو)

 هعابطب ىلاعت هللا لعف ملاعلا لاق
 هديرت اه. كلذي دارا هلعلو

 تاز تاصالار نم ةنمجاتلا
 ةدارالا ىضتقه ىلع داحيالا نود

 كلذ هداقتعا ىلع همزابال نك
 مدع لوقلا نم ةقيسالفلا ملام
 نع كفني ال بجوملا ذا ملاعلا

 مايا هس ةماغ ناكو بحوملا

 دكةبما ثهلا 96 ناكمهدنعو نوماملا

 ٍوفلا ور“ نب ماده باعصا

 رثك او دشاردقلا يف هتفلابمو

 كيكو مبا ةغالمشم
 لاعفا تافاضا قالطا نم عنا

 اهب درو ناو ىلاعت يرابلا ىلا

 فل وي الهثثا نا (هلوقاهنم) ليزختلا

 مث لب بسونمؤملا بولق نوب



 ةعالخو نيدلا ةفاكح نيب اغماح

 قسافلا ناب هداةتعا عم سفنلا

 هقسف ىلع ثام اذارانلا يف دلخ

 لاخ ةّيلوهو ةبوت ريغ نم

 نيتلزأملا نيب ةلزنم يف هتايح
 ([مَم) لئاسعدباصصا نع درفلاو

 لعافال ةدلوتملا لاعفالا نا هلوق

 لعاف يللا اهتفاضا هنكم لذا اه

 فرضي نا مزلي ىتح اهبابسا
 لعف اذا اه لثم تيه لوقلا

 ورا راوتلا لع وو تنام ىربسبلا

 ىلاعت هللا ىلا تفاضأ' هنكمي و
 حبلا لعف ىلا يدؤي هنال

 لاقو هيف ريمه لام كلذو
 ((مسْو لا لعافال لامفاتادلوخملا

 واو نيكرشلاورافكلا يو
 ةقدانزلاو ىراصتلاو دوهلاو

 كاك بانة يقنع
 لافطاو رويطااو مثاهبلا يف هلوق

 ةعاطتنشالا هلوق(اهنمو) نيتمأوملا

 حراوجلا ةحصو ةمالسلا يف

 لبق يف تافالا نماهتيلختو
 ةدلوتمةفرعملان اهلوقا امممو) لعفلا

 هل لغاف ال لعف وهو رظنلا نم
 هلوق (اهنمو:1)تاذلوتملا رئاسك

 يي ةيماإ#

 ىلص هللا لوسر نع عص دقو اهنع دم ال نيهارب هذهو نالذخلا نم هللا
 ف إب عرهيهياو مالتسلا انهن :هنوفلبي ةكتالم هلب نا«زدخيا هنا نو هيلع هللا

 نينموملا تابما نا نولوقي مهنا مّهضءب نع يتغلب دقلو اقحخ هآر دقف مونلا
 يقيل هتباباة رك نبي كلا نيقمؤولل تاجا جالا نتي ؤففطملا ناوتمو

 ناكولو :ةضخ ةفاحو تحب لالض ادهو هنع هللا يضر ( دمج وبا لاق )

 هما الو هابا هدلو يذلا هوباو هتدلو يتلا هرملا ما نوكت ال نا: بجول اذه

 تالا نه. لازنالا .نيح ينو طقف مالا نم لماو ةدالولا نيح يف الا

 ةكسموذ ةسفنل هب ىضري ال يذلا ىذسلا نم اذه كلذ دعب ال ظقف

 منهل انلق كلاذك انضيا نامع وا مويلا نينموملا ريما رمع نا نولوقلا اولاق ناف

 اذه سلو ب جاو هنمالراهتئالا نمالا اريمانوكي ال ةنال عامجا اذهو ال

 ةفيلخ دعب ةيلخل وه اناو لسو هيلع هللا لص ىدال الا هتوم دعب دحال

 قلعتم ايف حل نوكي نا لطبف طققف ةتاخ لوط

 6 حاورالا خحانتب لاق نم ىلع مالكلا »+
 نيتقرف ىلع حاورالا غحانتب نولئاقلا قرتفا (هنع هللا ىضر. دموبا لاق )

 ىلإ داسجالا [عةرافم دعب لقت حاوزالا نا ىلا ةد>اولا ةفرفلا تهذف

 نب محا وق اذنهو تقراق يثلا داّسجالا عون نم نكت مل ناوزخا داسجأ
 انا ن؟:دمحو يناسارخلا لف ىباو' هذي سونان نب دمحاو ظباح

 لوق وهو يالا لعلب موسسوملا هباتك" يف كلذب ف بيبطلا يزارلا

 ضيلخت ىلا ليس الهنا الول هبيك ضعب هس يزارلا .لاقو ةطمارقلا

 ةروصتملا داسجالا ىلا ةيميوهبلا روصلاب ةروصتملا داسخالا نع حاورالا

 ةتيلأأ ناودملا نم "يش مبذ زاج ا جيذلاو لئقلاب الا ناسنالا روصب
 لباد“. الب تافازخويواغد ' ئرت 5 هذه (هنع هللا ئضر دم وبا لاق"

 قسافلاف اولاق باوتلاو تب اقعلا لبس لع وه اهناوحانتلا ناىملا ءالهبهذو
 راذقالا يف ةمطترملا ةنيبحلا مئاهبلا داسجا ىلا هحور لقتنت لاععالا“ يملا

 ند جيدي ع سعت سسم ا سم || 101070
 كرم وم يروا وتو رنا ا سرا كج هدم ااعش *7 7 ا

 اهي



 يا

 ىلدهنلا لوسر هب ىلع ام كلذكو ءالؤه لوق لع لطاب هناف هللا لوسر
 هدعب هب ىل## نا, لجو زع هللا نع هرماو ةمالا هلاتق ةدم سو م

 ىلا مالسالا لوا نم مالسالا لها عيج ليمعلاو هب لوقلا ىلع عمج اوادبا

 نود هب عوطقم نيقد مجو مهنا امبرغ ىلا ضرالا قرش نمو هرخا

 نم ةيزجلاب .نقحلا ىلا و !يرمتلاىلإ ىللحتلا نم ..امدلا هب جرخت ايف فلاخم
 بيف هللا لوسسر دمحم هللا الا هلا ال اواوقي نا رفكلا لها لع ضرعي نا

 اوفلكي نا. بحي ناكافاو بذكو لطاب اذهنا نيمورخملا ءالؤه لوق ىلع

 مانصصق دق ليش ىلاعت هلوق كالذكو هللا لوسر ناك دمج اواوقي نا

 هلا عمجي مويىلاعت هلوق كلذكو كياع مهصصقت مل السرو لبق نم كيلع

 هللا مثامسف ءادهشلاو نييتلاب «يجو ىلاعت هلوقو متبجا اذأ» لوقف. لعفإلا

 سانلامججا ام كلذكو ةمايقلا يفثو السرو نيبين مثامسو أوتامدقو ل

 اهيا كيلع .مال.لا .ةلفان وا اضرف لصم لك لوق نم صنلا هب ءاجو هيلع

 ناكل اءاق !ًدوجوم مالسلا هيلع هحور نكي ملولف هتاكربو هللا ةمحرو ىبنلا
 لويبرملا افاوتللا لوس ايس نزكون كل اواقناف+ًردعمدعلا ىلع مالسلا

 ىلاعت هللا هلسسرا: نم نوكي معن همه لبق ةلاسرلاب هللا نعت نطاخت يذلا وه

 ةلالج ةبتىم ىلع لصاح هنال دبا ىلات من هلل الوسر طقف ةدحاو ةمم

 متلق ام ناكولو !دنل مسالا اذه هنع طقس الو ادب 'يش اهنع هظحي ال

 نما. لها, ىلإ الزند لو دلع 2 ىلص هللا لوطا نوكي ال نا :بجول

 هللا لويشر ننركم الجل أضرا مزلي و مههفاشالو ميلكت مل هنال هتايح يف

 تفاعل : مل مءاجوا مانوا للكلب ولا تكس لذلك سانا لكي ماد اءالاإ

 نالذخلا نم هلاب ذومنوي قةسنملا عامجالل فدا كم لإ غو وافااذكو

 لوقنم وهو نارقلا يف لجو زع هللا هركذ يذلا ءارسالا ربخ ناف اضياو
 هنا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيفركذ ةوبنلا مالعا دحاورئاوتلا لقث ||

 يف ىتاا. مه>اورا الا ىأر لهف ءامس امس يف مالسلا مهيلع ٠ ءاينالا ىأر

 ذوعنو كش الب مالسالا نع لسنا دقف هضعب قا انفع رالي ذكو نمو مهسفنا

 لوا | ”د“ لالا يف لصفلا

 هيلع لبقاف هرفكف اميج ضرالا
 اهضرع يتلا ةنجلا لاقو مهاربا

 الذدي ال ضرالاو تاومسلا

 ىزذث كوقفاو. ةثالثو تنا الا

 نارذعجلا هلذلت دقو اباوج دحي لو

 ديوس: نضرب دمجو قفز واو

 دبع نب دمج رفمج ابا بحكو
 مثيلا نب ىبسيعو يفاكسالا هللا

 كو محالا برح نب رفعجو

 الاقأمهنا نير فعملا نع يبمكلا
 ةددع نارقلإ قلخ ىلاعت 0 نا

 لتي نا زوي ال ظوفحلا حولا

 دحاولاءيشلا نوكينا لوو

 امو ةدحاو ةلاح يف نيناكم يف

 بوتكممل نع ةياكح وهف هأورقت

 كلذو ظوفحلا حوللا يف لوالا

 يذلا وهو. لاق انتو .انلمف
 تي ةفاتتخلا لاوقالا نم ةراتخا

 لقملا نيسحت يف الاقو تراوقلا

 ةفرعم بجوي لقعلا نأ هحيبقلو

 هتافصو هماكحا عيمجب ىلا هللا

 معي نا هياعو عرشلا دورو لبق

 مركشي لو هفرعي ملورمدق نا هنا

 ديلختلا تيثاف ةئاد ةبوقع هبقاع

 باوصاد#ةيمامنا اليل قعلاب امجاو

 ناك يريغلا سرشا نب ةمث
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 | دنع نب دمع نا 6 ةعدتبم ةقرف ثيدح ( هنع هللا يضر دم وبا لاق )

 هللا ىلد هللا لوسر ناالا وه سيل ملسو هيلع هللا ىلص بلطلا دبع نب هللا
 بهذ لوق اذهو ملسو هيلءةللا ىلص هللا لوسر ناك هنكلو مسو هيلع

 مولا مهم ِمهل2م نموهو ىحابلا فلخ نب ناملس ينربخاو*ةي رعشالاهيلا

 دو مللاب هلق ةلثدملا هذه لع يفاهتتمالا كزوف نب نسحلا نب رمح نا

 . هللا همحر ناسارخ نم رهنلا ءازؤ نود ام بحاص نيكتكبس نبا
 هلوسرلو ىلاعت هلا ةفلاذم ةثيبخ ةلاقم هذهو ( ةنع هللا ىضر دمح وبا لاق )

 ىلا مالسالا ناك ذ مالسالا لها ميم هيلع محا النود هللا لص

 ضرعلاو ضرع حورلا نا دسافلا موق اذه ىلع مهل افناو ةمايقلا موي

 مثدنع 2م هيلعردلا لهاا سطع نيئقوا يلا الو تدحيو آ دبا نفي

 يفف هدسج اماو/ىلاغت_ةللا, اطنغب نإآلا' هل حورالو تلطإو تينف دق

 هتلاسرو كلذب هتوذ تلطبف تاوم هربق

 حارض ر فك هناف لوقلا اذه نم هللاب ذوعنو ( هنع هللا يصر دم وبا لاق)

 فنلاخم هنأ عيظفلا ش غافلا لوقلا اذه نالط, نم ينكيو هيف دادرت ال

 لها عيمج هيلع قفتاو سو هيلع هللا ىلص هلوسرو هب لجوزع هللا م اال

 سمح موي لك عماوسلا يف ناذالا . نم لع ل كو ةقرف لك ن 71 مالسالا

 هنرق دق مهتاوصا ىلعأب !هيرغ ىلاضرالا قرش نم ةيرق لك يف تارم
 لوق ىلعفهللا لوسر دمنا دهشا هللاالا هلا ال نا دهشا هركذب ىلاعت هللا
 بذاك هب سما نم نوكيو ابذك ناذالا نوكي مهسفناىل 0 ا ءالؤه

 هللا لوسر ناك ادمح نا دهشا مثوق ىلع ناذالا نوكي نا بح نآك اماو

 ناذالاف بذاك وهف ن الا نئاك هنا لطب 0 يش نع ربخا 1

 لها ميمج هيلع قفتا ام كلذكو درحم رفك .اذهو موق ىلع ب
 دمع هللا الا هلا ال مثاتوم نيقلت نم مهنم ميسم

 همالكأ بلطف دابع نبا لاجز

 ىسَتَع باها ( هي زادزملا) اهو

 رثبلل ا دثن دقو زادكم بّقلملا

 | دهزتو هنم ماعلا ذخاو روعملا

 درفناا امناو ةلزتعملابهار ى مسن و

 اهنم( ىلوالا) لئاس هباغصا قع

 ردقب يلاعت هللا ناؤدقلا يف هلوق

 بذكولو طا بذكي نا ىلع

 هللا ىلاعتالاظ ايذاك امل" ناكل اظو

 هنا يفوق اذ لوق نع
 نان هيلع ذا دازو هد ا ايلف لشد

 نيلعاف نم دحاو لعف عوقو زوج

 يف: هلوق(ةثلانلا)دلوتلا لبس "لع
 ىلع نورداق سانلا نا ناارقلا

 ةغالبو |ظنوةحاصفن ارقلا لثم

 قلخمب لوقلا يف غلاب يذلا وهو
 هنافههدقب لاق نشوفك نال

 + تاك نيف
 37 الدنا معزو ناطلسلاَنسبال

 نا لاق نم كو تو

 نمو ىلاعت هلل ةقولذع دابعلا لاغا
 يف الغو راصبالاب قري هنا لاق

 يف نورفاك مث لاق ىتحزيفكتلا

 هلأس ذقو هللاالا هلا ال موق

 هان ةٌرعيذتلا نيهان
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 *نوملاعلا بر هلل دملاو انلوق صن اذهو اندنع كلذ لك دوبعملا ةيشملاو
 كلذك ةبعكلاو ناتفشو. نال, هل رولا نا يف .ةروثألا ثيداحالا اماو
 باذك ل كابلةن ةعوضوم تافارفن اذك لبج عشخو تاواطت لابجلا ناو

 ليوطتلا نمىئكي و الصا دانسالا قب رط نم اهنم يش حصي ال فيعضو
 ميرعصلا فيذصتل ةمئالا نم بدتنا نم اهنم ائيش لخدي مل هنا كالذ يف

 ةعمصلا براقي امم هتياور زاحتسإ امو أ ثيدحلا نم

 نا انل رقا اذا هناف اذه يف انفلاخي .نم لكو ( هنع هللا يضر .دموبا لاق )

 ءيش سل ةيشخلاو حيرستلاو دوهحلاو انولت يتلا تاي الا يف روك ذملا لوقلا
 نورةم مهاكمثو هرك وا بحا انقفاو دقف اننيب ةدوبعملا ةفصلا ىلع هنم

 برعلا راعشا يف كالذ ءاج دقو كلذب

 ئربتلا لوظ, لم يلا عش رعاشلا لاق

 ةعاطو امعم نانيعلا هل تااقف لخلل لاقو

 الوصن ندرا اذا سوؤفلا قلق يعارلا لاقو

 ريغ كشالب اذهو ضقني نا ديري ارادج ىلاعت هلوق بابلا اذه نمو
 بر هلل ذججلاو ةرورضلاو ضنلاب انلوق صف ناوليحللا ,(نماةةوبفللا ةدارالا

 ءاجخلا ةانثللل ضتقي 0 ملسو هيلع هللا ص هللا لور لوق اماو نيملاعلا

 رئاظ الو ضرالا يف ةباذ ند امو ىلاعت هللا لاق دقف ءانرقلا ةاشلا نم

 مهيار ىلا م اون لع ابنادكلا' ٍفانطرؤان مكأنما ما الا هيحاتجي زبطي

 كش الب رشحت اهنا حصف ترشح شوحولا اذاو ىلاعت لاقو نورشحي

 ىلع ءانرقلا طلس اذاف ءاشي ام ىلع هقلخ نم ءاشي ام ىلاعت هللا طلسإ و

 ةمايقلا موي ةرخ الا يف ءانرقلا ىلع ءامللا طلسي نا ىلاعت هلذ ايندلا يف املا

 يشثاوملا نا ىلع ربخ لباد الو لمع ليلد الو عامجا الو صن تأي مو

 امالا ا:] " الو ءاشي ام هللا لمعي لوقنو هب رقث م اذهو ةعل رشب ةديعتم

 قيفوتلا ىلاغت هللاب و الع

 ثدحلاريغ ثادحالاو قولخلاريغ

 هنا هنع برح نب رفعج ىكحو
 لدي نا لاحم ىلاعت هللا نا لاق
 نكي نأ ىلا يداوي هنال هسفن

 لاو ادحاو مولملاو ملاعلا

 نا لامس لاقي 5 هريغ معي نا

 ثيح نم دوجوملا ىلع ردقر

 هيف لقنلا اذه لعلو دوجوم وه
 لثب ملكتي ال ١٠ الفاع ناف للخ
 يرممل لوقعملاريغلا مالكلا اذه

 ةفسالفلا ىلا ليي لجرلا ناكأمل

 يرابلا لع سيل هنا مييهذم نمو

 مولعلل أعبات يا ايلاعفنا |لع ىلاعت

 ثيح نموهف ٍلمف لع هلع لب
 بجوايزلاوه هلعو ماع عاف وه

 لاح .دوجوملاب قلعتي افلو لمفلا
 هقلصت نر الو !ةلاجبإل هنود

 هناو همدع رارعسا ىلع مودعملاب

 القاعو القع هنوكو لقعو لع
 نبا لاقف دحاو :ىش الوقعمو

 هنال هسفن معي لاقي ال دابع

 مولعملاو ملاعلا نيب زيا ىلا يدوي
 نا ىلا يدؤوي هنال هريغ ملء الو

 ابلاف» لصحت هريغا نت. هلع نوكي
 لمحي نا اماو لقنلا حمصي ال نا

 نم انسلو لمحملا اذه لثم ىلع



 الو 1ضراكم هيوم الو عضوم

 ديسولل ريدم هنكل َنأَمَز هرصخ

 ريبدتاا ةقالع دسجلا غم هتقالعو

 لؤقلا اذه ذا امناو فرصتلاو
 تاتا انطق اقدح ةقساؤاملا يم

 اوما !كتلاب تلا كنألا ءازتقتلا

 الو زيمتم الو هسفنب مئاق مهوج

 كلذ سنج نم اوتبثاو نكمت“
 لوقعلا لثم ةيلقع تادوجوم
 نب رمعم ليم ناكامل مث ةقرافملا

 نيب زيمةفسالفلا به ذم ىلادابع
 اناسنا اهامس .ىتلا سفنلا لاعفا

 ءدسج وه يذلا بلاقلا نيبو
 ةدارالا وه سفنلا لعق لاقف

 لعفف ناسنا .سفنلاو بسخ
 قوس امو ةدارالا وه ناسنالا
 ثانكسلاو تاكرحلا . نم كلذ

 لعف _:رم يهف تاداّتعالاو

 ' هنا هنع كح هنا (اهتمو ) دسجلا

 يلاعت هللا ناب لوقلا ركتي :ناك
 مدق نم ذخا ميدقلا نال ميدق

 كلوقك لعفوهو يدق وبف مدي
 لاقوتذح ابو مذق امأهنماذغلا
 ينامزلا مداقللاب رعشي وه اضيا

 ينامزب سليلاعت يرابلا دوجوو
 قلخلا لاق هنا. هنع ىكحيو

 تا

 فرصتلا يف امناةي الا يف ةروكذملاةيشخلان اننانلا هخولاو + ةمصل

 ءامتلا نع يك اح لجو زع ىلاعتهلوق يف انلق 5 رادع: ىرجو ىلاعت هللا كح
 ظفللا اذهب. الوصو٠ كاذ زعو لج نيب دقو نيعئاط انتا اتلاق ضرالاو

 اهرما ءامم لك ف ىحواو نووي تلا سي رو 0

 ضرالاوت اولا نم ةعاطلا كلت نا لاكشا لك عفر انا يلاعت هللا نيف

 هايس لك يف هيحوو تاوعم عبس نهايا ىلاعت هواضقو أل هفرمصت يف 5

 نيملاعلا بر: هلل لبلاو كالذل ىلاعت هللا نايب الجاصن انلوق مصف اهرما

 ال وه امنا ةئاخالا لوبق نم لابجلاو ضرالاو تاوعسلا ةياب إ نا اذهب عصو

 عانتم ما لقع يذزك مع دقوزيملا مدعو ةيداخلا نم هيلع 55 اهكر

 قعني نمىلاعت هللا ف دقو ٍشاونلاو ماوالاو و عئارشلل هتفص هذه اه لوبق

 همذ العف ىلأعت هللا ىلا تسي نا ملل لحي الو ءادنو ءاعدالا عمل ال امب

 ةيشخل نم طبه ام هند ناو هلوقب ىنع يلاعت هللا نوكي ناثلانلا هجولاو*
 مالسلا هيلع همك هلأس موي هل ىلاعت هللا لت ذا اكد راص يذلا لبجلا هللا

 نم هناكم نع طبنه دقو ةراجلا ةلمج نم كش الب لبجلا كلذف ةيؤرلا

 ةصاخ: لبجلا "الذ يف ةعيبط ةلاحاو :ةياو ةزيع* هذهو ىلاغت هللا ةيشخ
 اورغك" ندا .كب ركم ذاو لجو زعدللا ,لاق اك طبه ىنعم طبه نوكيو
 هللا لص  هليلخ مهاربا اقدم ىلاعت هلوق نيب و ركم ذاو كش الب هانعمو

 ريدب الو معست ال أم دبعت مل ةزاجحلا ةدابع هدا ىلع هراكنا يف سو هيلع

 اًنيش !نوككم : ال .اوناكول وا لق“ ءاعفش هللا نود نم اوذختاو ىلاعت هلوقبو

 نولقعي الو

 نا: اهيف كشلل "اجمال ةحص اذهب عصف ( هنع هللا يضر دمحوبا لاق )
 ام رئاس ماو لقعي الامم نودبعي اوناك ىتلا يف اهنال لقعت ال ةراجحلا

 لكشف نجلا نمو مالشلا اغيلع هماو يسلاو دكت الملا نم نودبعإ اوناك

 ذاوأ لقعت ال اهنا صنلاب عصف ةراجملا الا قبب لف نوزيم ٠ نولقاع الزب
 زييقلاو ىطنلا اهنع قشنا دقف 'ةدهاشملاب و ةرورضلابو صنلاب كلذ ن
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 ضرالاو تاوءسلا ىلع ةنامالا ىلاغت هضرع اماو اهل هفيرصتو اهيف لجو

 نش مهسفنا قلخالو ضرالاو تاومسسلا اح مهتدب شام ىلاعت هلوق صناذهو
 ةقرعمدارافةتبلاههبشيال 0 هلناو قاخلا ءاددتبا ةفرعههريغ اكوا فلكت

 هنوبسحتو لع ه. كل س يلام ءمكهاوفاب نولوقثو ىلاعت هلوقيف لغد نقد
 تاوىعلا لع ضرعب ا ىلاعت هنا نقون اننا الا ممظع هللا دنع وهو |:ذه

 ةوقو اهيلع ضرع امل ايقاف لعج دقو الا ةئاملا ابلاو ضرالاو

 زييقلا كلذ اهبلس امم تقفشاو اهتبا الف اهيلع ضرع اهف ةنامالا اهب مهغت
 لجو زع همالك هيضاقي ام اذه ةنامالا فياكتا نع طقتساو ةوقلا كلتو

 تادنكلا ١فورعش قالا ءادنبا دعب ناك ام اماو كلذ لعاندنع ديم الو

 هبتر اليد الهنا ويصف ف هتالكل لدسال الدعواقدص كل, رقلك لولاك لاق

 ءايبنالل مئابطلاو بترلا هيفلاحا ام اشاح هقئالخ هياع ىرجا امم ىلاعت هللا

 نم ناو ةراحللا .فصي ىلاعت هللا لوب أضيا اوضرتعا ناف مالسلا مهيلع

 امم ناو .ءاملا هنم جرخين قفش امي اهنماناو زاهنالا هنم ردا مل ةراحجلا

 الو ةعيرشإ رمأوت مل ةراحملا نا ةرورضلاب انلع دقف هللا ة ةيشخ نم طبهيال

 جاجا يا تس كورسا بك1الإو قلبت هزلاو صاايبلا هبط الوز

 نا اهادحا*هجواةثالث دحا ىلع جري ىلاعت هنم لوقلا ناذ اذه يف كشاال

 ةروك دما بواقلا ىلا مجار طبه امل اهنم ناو ىلاعت هلوق يف ريمضلا نوكي
 ةراجملاك يهف كلذ دعب نم ؟يولق تنسق مث ىلاعت هلوقيف ةيالا لوا يف

 نامل ةليش امر ةيماقلا بزلقلا كالت نم نالاغتإ كذف ةي الا ةؤملق نقاوا

 دهاشإ ىما اذهو ىلاعت هللا. شخ نم نوللا ىلا ةوسقلا ن .عوظبوف 5 ماو

 دقو يصاعأأ ىشخيو لات هلا فطلب ةيساقلا بولقلا نيلت دقف نايعلإب

 ميل |لزناامو انيلا لزنا امو للاب نمي نم باتكلا لفها نم نا لجو زغربخا

 اًزمالا نات خا نايس ند هللا لفلري نم ظءارع الا منا ىلإ 000

 هجو اذهف هلوسر لعدلا لزنا ام دودح اولبعي الا ردجاو انام !رتكادشا

 أ كلذ نفك سانلانم دحاالو نحن له هن انسلف اهنم دحاو لك ةياباو لابجلاو

0 
 مايقلا بجوا ينممل هب موقي اهناف

 نمولسلستلا يلا يدوي كلدو
 ةباحصاو وه ىعم ةلثسمملا !اةذه

 لاقف كلذ لعدازو يناعملا باحصا
 ىنعم نوكسلا تفلاخ امنا ةكرملا

 كلذكو اهتاذب ال ةفلاخملا بجوا
 دضااذاضتوهتلث امولثملا ةرياغم

 ىحام(اهنمو)ىنملهدنغكلة لك

 هللا نم هدا هناا ىمكلا

 هقلخ ريغو هللا ريغ ءي يلاع

 رابخالاو صمالا ريغو *يشلل

 لورجم رم' يلا راشاف ب

 اسي الاع سل ةلاقو هفينيأل

 تناك ةرشابم ةدارالا ىودس لعف
 م ةيغيلكتلا هلاعفاو ١ًديلوت وا

 نوكسلاو ةكرحلاو دوعقلاو مايقلا

 أ ةدّيسن !ركرشااو ريغ يف

 الو ةرشابملا قي رط ىلعال هتدارا

 هنا ريغ سمحت اذهو دياوتلا ىلع

 ةقيقح يف هبهذم ىلع هآنب امنا

 ىنعم ناسالا هدنعو ناسنالا

 ماع وهو. دسجلا ريغ ىهوجوا

 الو كرمت سل مكح رات# رداق

 نكفم الو 9 الو ١ كتان

 نحب الو. قيلن.الؤ: يري الو

 نود اعضوم لح الو سالو



 نيؤلت لا رمقلاو ةرارحلا سمبتلاو

 ثدحي ناويحلاك ارامخا اماو

 عاتجالاو تروكبسلاو ةكرحلا

 ثودح ناس جملا نمو قارتفالاو

 فيكف ضرعهدنع ««انفو مسجلا
 اذاوماسجالا لعف نم ام.ملا لوقي

 لف اضرع يللاعت يرابلا ثدحي مل

 ثودملا نافو ءانفو مسجلا ثدحي

 يلاعت هلل نوكي الناهمزليف ضرع
 يابا مالك نامزلا مث الصإ لعف
 لاقناف مج وا ضرع اها ىلاعت

 نافيرابلاهثدح ا دقف ضرع وه

 مالكلا لعف نم هلصا ىلع مكتلا

 يلاعت هال نوكي ال نا همزلي وا

 مسجوهلاقناو ضرعوه مالك
 ل ينهثدحا هنا هلوق لطبا دقف

 اذاف مسجلاب موقي ال مسجلا ناف

 ةيلزالاتافعلاتاثابوهلقي مل

 نوكيالف ضارغالا قلخيلاق الو

 ىضتقم لعدب مك مالك ىلباعت هلل

 م مالك هل نكي مل اذاو هبهذم

 رما نكي. ملاذاو |هان ارم نكي
 ىداف ًالصا ةعيرشنكت ل ىعنو
 نا (اهنمو) مظعىزخ 2 ههذم

 لك ين يئانتثال .ضارعالا لاق

 لحم ماق ضرع لك لاقو عون

 خا

 اودجساو ىلاعت هلوقب اندنع دوهعملا دوعلا هل رجل الن م سانلا يف نا ىلاعت
 كب ر دنع نيذلاف اوريكتسا ناف نودبعت .هايا - نا نهقلخ يذلا هل
 نم سانلا يف نا ىلاعت ربخاف نوءأسي ال مثو راهنلاو لدلاب هل نوحبسل
 تاومعتلا يف نم دم هللو ىلاعت لاقو دج الف هل دوجيسلا نع ربكتسي

 عوطلاب دوجسلا ريغ ًاهرك دوجتلا نا ىلاعت نيبف اهركو اعوط ضرالاو
 اهيا مصو اذهب ىلاعت هللاربخا دق ذاو اندنع دومعملا دوجسلاوه يذلا
 هل .هدحيسإ هنا ىلامت هللا ربخا يذلا دوجسلا نا ةرورمغلاب انلع دف نايعلاب

 اعوط نونمأوملا هلعفي يذلا دوجسلا ريغوه ضرالاو تاومسل! يف نم
 كشي ال ام اذه قللا رثكا هنم عنتي و ساناا ضعب ها

 اذه ىنعم سلطن نا انيلع بجاوف كش الب . كاذك اذه ذاف لسيف
 هللا ناك عم قمن ف لاكشا الب انيبم هاندحوف انلعفف وه ام دوحسلا

 هللا قلخام ىلا او ري لوا يلاعت هلوقو لاص الاوودغلاب ملالظو ىلاعتهلوقامهو

 ىلاعت نيبف نورخادمثو هلل ادم لئامشلاونيملا نع هلالظ ؤيفتي .ءيش نم

 تاودغلاب لظلاو ءينلا ليم نا هيف لاكشا ال انايب نيتي الا نتاه .يف

 دوجسلاال ةيالايف روكّذملا دوجسا/ ىنعموه لظ ٍذ لك نم تايشملاو
 مقثيتلا ةكرتشملا دامسالا نم يه دوجسلا ةظفل نا اذهب مصو اندنع.دوبهمل

 ةرورضلاب انلع دف نيعئاط انتا لاق ىلاعت هلوقاماو رثكاف نيعون ىلع

 مالكلاتال ا مفد وه امنا نارقلا اهب لزن يتلا ةغللا يف لوقلانا ةدهاشملاو
 ءاوبر سارضالاو نيتغشلاو ناسللاو. كنيلناو قلأ او ردضلا بيبانا. نم

 لكف اذه ين كش الذاف لئاقلا تادارم هب مهفيف عماسلا نذا ىلا -لصت

 هنم نوكي الف قلح الو:كنخ الو سارضا الو نيتفش الو هل ناسل ال نم
 انلق م اذكه اذه ذاف لدعوذ هيف كشي ال ام اذه ان. دوبعملا لوقلا

 هناق هتفص هذه تسل نمت هب ربخم ظفلو صن هب درو لوق لكف. نايعلاب

 ةزورشلابف انركد اك اذهذاف رخخا ىنعم هنكل اندنع دوهعملا لؤقلا وه سيل
 زغ هكح ذافن ىلع وه اما نيمئاط انبتا انلاق ىلاعت هلوق ىنعم. نا ص دق

[ 



 ا

 فااالاو ءاملاو ءابلاو نيسلاب هللاناععس لوقت ال ناولالاو تارشحلاو ماولاو
 كش ال ذاف لقع ةكسمهل نم هيف كشي ال أم اذه ءاملاو ماللاو نونلاو

 ىنعءوهو قح وه ىلاعت هللا هركذ يذلا حيبستلا نا انلع نيقيلابف اذه يف
 ةغالا لغا يف مس..هلا ناف اذه يف كش ال ذاف كش الب نحن انحيبست ريغ

 ملاعلا يف ءيش لك ناف اذه مح دق ذاف ءوسلا نع ىلاعت هللا هيزنلوه
 ماعلا يف سيلو ثودحلا ةفصوه يذلا ءوسلا نع ىلاعت هلل هزنم كش الب
 نا لعهبشي ال اعناص هئاضتفاو ةعنصلا لئالد نم هيف ا لادوهو الا *يش

 هنعني الو اةطمني/ هال: يالا نجر اانيعي: كظقتؤي والا هلك. روع ةلليطلا لات قل
 حيدست وه اذبف.مهحيبست نوبقفل ال نكلو ىلاعت لاق, اك سانلا نمر يثك

 نافدحتولم اكتمل قغلا يعللا/ نها كيفه قاض: اذ انام نيكل
 وه سل هنأ بحوت ةرورضلا تناكو هتدح ىلع .ًاقفتم 55 ناك

 هنظب انفلاخ رم .لوق ىئتاو انلوق ثنث دقف اندنع دوهعملا حييستلا

 نكلو هدم حبب الا *يش نم ناو لوقي ىلاعت هللا ناف ًاضياو بذاكلا
 ودو *يشث هنا يف كشي ال ءيش يرهدلا رفاكلاو مهحدست نوبقفل ال
 ةلج نموه ذا يسيل رفاكلا نا ةرورض <“ ةتبل | يلاعت هللا دمحب سا ال

 هدد و هللا ناعس هلوقوه سبل هحيجست نأو ىلاعت هلا دمحب مست يتلا ءايبشالا
 نوكيا ناب مغ كزيلو :١ ةهلما )و هل ذل قلاصا .هللايمزا زان م كلوا فاشون

 نا انركذ اه مصف هيف كشال نيقي اذهو قلخ امه "يشل اهيشم قلاخلا

 ادعاصف نيعون ىلع مقث يتلا هو ةكرتشملا مسالا نم يه حيستلا ةظفن
 تاوعسلا يف نم دوس هللو هلوق يف ىلاعتو هناحكت هلا هركذ يذلا دوجسلا اماو
 ةغالاو ةعيرشلا يف ان دنع دوهعملا دومحتلا نا انلع دقف اهركو اعوط ضرالاو

 ةينب ضرالا يف فنالاو نيلجرلاو نيتبكرلاو نيدبلاو ةيبجلا عضووه
 ةرورض ع كاذكو ملسمهيف كشي ال اهاذه ىلاعت هللا ىلا كلذب برقثللا
 كلذ لعفت ال رافكلاو شيشالاو ٍسشالاو ماوملاو ريجخلا نا اهيف كشال

 ربخاو انلق ام ةعص ىلع ىلاعت صن دقو ءاضعالا هذه هل سيل نم.ايس ال

 حالصلانم هيلع ردقي امل ةياغال
 امنا ملصا هقوفو الا ملصا نم اش

 ةردقلاب ذعلا نك نا هيلع

 ةوعدلاب ىلاعلا يزيو ةعاطتسالاو

 مهل ا دورو لبق ركفملاو ةلاسزلاو

 لالالا راغنلاةيلامايوزإبلا سس

 ىنغتسيف هلدف يف اراتع ناكاذاو

 نيرطاخلا ناف نيرطاخلا 3

 امناو يلاعت هللا لبق نم نانوكب ال

 ركفملاو ناطيشلا لق 1 مه

 رطخ ناطيش همدقلب / لوالا

 يف مالكلاف مدقن ولو هلابب كشلا

 ( ةسداسلا) هفمالكلاك ناطيشلا

 اهمجار مث ةريبك نع بات نم لاق

 هنافيلوالا ةبوقعلا هقاقحتسا قاع

 دعت اال“ نا ”طرشإ 'هتبوت' تق

 دابع نب ردا * باحص'(ةيرمعملا)
 ةبترمةيردقلا عا نءوهويماسلا

 ىننوتافصلا ىتلوقلاققدت يف

 ريفكتلاو هللا نم هرشو هريخ ردقلا

 نع درفناو كلذ ىلع ليمفتلاو

 نا لاق هنا( اهنم) لئاسم هناا

 ريغ اعيش قلخي مل يلاعت هللا

 نماهئاف ضارعالا اماف ماسجالا
 أعبط اما ماسجالا تاغارتخا

 قارحالا .ثدحت . يتلا رانلاك



 | ىلاعتهللا نا هلوق ( ةنلثا) ةيناشلا

 لعفولو لفطلا بيذعت ىلع رداق

 نسمتسي الهنا الا هايا اناظ ناك

 لعف ول لاقي لب هقح يف لاقي نا
 ًايصاعالقاعاغلاب لفطلا ناك كلذ

 تاقماإ اةيتسم ,اهكترا ةيصعم

 يح (ةعبارلا) ضقانتم مالك اذه 1

 ىلامتهّللا ةدازا لاقدنا هنع يبمكلا

 نوبجو ىلع قو هلاعفا نم لعف
 ةفص اماف لعف ةفصو تاذ ةفص

 اديرملز.زعو لجوبف تاذلا
 هدايع تاعاط عيمجو هلاعفا عيمج

 ييكحلا لمينا ذوميالو يح منا
 اماو هديري الو اريخو احالص

 كفا *دلزا/ هتاف جافا عض

 قلخ ىف رهف هثادحا لاح يف هسفن

 نوكيهبام نال قلخلا لبق شو هل

 ناو هعم نوكي نازوجيال يذلا

 هب رمالا وهف هدابع لعف اهب دارا
 ىلاعت هللا دعنا لاق(ةسماخلا)

 نم عيمج 5 قلو افطا

 هيلع نوقحتسل انايا ضرالا يف

 نماوئم اولا ميقاقحتيما باوثلا

 لعسيلو هنم رثكاو هدوجو ريغ

 هدابعب كلذ لعفي نا ىلاعت هللا

 هنال حلالا ةياعر هيلع بحي الو

 دال" هلا

 هيلع هللا للص هللا لوسر مالك ذك هرهاظ ىلع لمح نائتلاو:نارقلا

 تأي ملام هتالكل الدبم لجو زع هلل صاع ناك كلذ فلاخ نمو مس

 فقويف هرهاظ فالخ ىلع سح ةرورض وا نةيتم عامجا وا اهدحا يف صن

 رع 110000000 هرهاظ ىلع هلع ن نم نوكي و كلذ دنع

 دق ذاو نيهجولا الك ن م هللاب ذوعن مالسلاهيلع هيبن لعوميلعبذاكوأ لجو

 ال ةكئالملاو نجلاو سنالا ريغ ناويحلا نا:ةي رورضلا نيهاربلاب ليفان
 لوقلا اذه ناكو تاعانصلاو مولعلا يف هل فرص ال هنا ينعن هل "قطن

 لك نإ انييؤ هس رباكم والا مركب ال رووا انولعتر نجلتاب [دهاكم

 نييعلا فالخم ناكام

 ةغللاوةعي رششلا يف قيام فزرام ما جوز ةدمابلاو نايعلاو ةرورضلاب

 ا(لفاقلا تقفلا ةكرتشم اها اهنا :بجو ديقف ١ دوو [عيستو الوقو اًفطن

 لمف نا هنال اذهريغ ىلع امامي نا دحال لحي ال ةفلتن رف | يناعم اماو

 هللا ابقرغر غر غنلا ليلا وي نإبجلا هلي ام لاق ىلاءت هللا ناز! رنغ ناك

 لقملا لفي نمور ريشم)) نفكر ناك ادب نانا دور ءانفرع اه هالؤا و ىلا دن

 رع هللا فرعي مل لقعلا الول ذا هيلع هدهاش بذك ذا ديحوتلا لطبا دقق

 نمو موقع مدعل ةعي رش مهمزلي ال لافطالاو نيناجملا ىرت الذ يلع
 ىلع الو لوقعملا فيله را قوت أبا ىراصنلا ىلعركذي الف اذه زوح

 ظلا:نا لوقت انكل لوقعملا هب نوفلاخي ام ةيئاطسفولا ىلع الو ةي رهدلا

 هجولا ينو لوزنلا يف انلعف ا هياع ليلدلا ماقام وه ىنعملاو كرّتشم

 مسا هيلع عقي ام فالخب قج هنا ىلع كلذ لك انلمو نيعالاو نيديلاو

 اوما ع وة يف ند اذه نال اندنع نيعودي مسساو اندنع لزني

 ىلع نالإ لقلف اذه يف كش اال ذاف ىلاعت هللا نع يننم اذهو ةلقنلاو

 هللا لوحب رظنلا نعم ال نم اهب ضرتعا امر هنا انركذ يتلا تاي.الا يناعم
 اندنع حيستلاف ! شالا خيل اما. قيفوتلا ىلاعت هللابو لوقنف هتوقو

 شيش انفع ناك نيم سإل هناف اندننع دوبعملا ند

 نرثكلإو ةراجحلا نأ معن ةرورضلاب و ةدمجم و هلاا نايس لوف وه اما

 مو اواو



 كم ا“

 يف فرصتلا ىلا ناويلا نم ئشل ليس الو كلذ ريغو ةدابعلاو ةراعلاو

 ضرتعا ناف ةفكلا كلت ةقزافت ىلا الو 'ءبط هل هاضلفا يذلا 'ىثلاريغ

 ةاجنلا نلوقنم ةىلاهتا للا كد .امنو نيظلا'ىطتس اهلج قال الا أوتي" لضزتمم
 قيفوتلا ىلاعت للاب وهل لبق دهذدملا ةّضقؤ ةيالا منكا اسماولخ دال ملا اهيا اي

 تاط نم ةايجلا هل"هنضنقل ام'ةاثاعم دع تاوصا ناو نوكي'نا مفدن 1

 هبشا امو اهدالوا ءاعد ودافسلا يلطو ةب راضملا دنعو مالا دنعو ءاذغلا

 يذلا اذهو مالسلا هياء لودر ناولس ىلاعت هللا هلع يذلا وه اذبف كلذ
 الو اهيف مالكلاو مولعلا قئاقدزيبق نم اذه سلو ناويحلا رتك ١ يف دجوي

 ريطاا قطنمم ىلاعت' هللا ىتَع امئاو *ىش يفاباك ت اءانضلا هوجو لمع نه

 اهءاعدا نميعذلا تاعانضا يف فرصتلاو مولعلا زير ال انركد يتلا اهتاوصا
 امبف دهدملاو ةلمنلا ةضق اماو قحلا الا لوقي ال ىلامتهللاو نايعلاهبذك

 هللا لوسر ناملسا ناتي او دهدملا كلذكو لمالا كلذل ناتصاخ ناتزيعم

 د. ماعطلا ميسو عذجلا نينحو عارذلا مالكك سو هيلع هللا 0

 ىسوم اضع ةايخ كلذكو مالشلا هيلع هتوبنا تاي سو هيلع هللا لص

 لهاش قطنلا اذه نال مالسلا هيلعيمومهللا لوسرل ةيا مالسلا هيلع

 ءاتشالا "هذه عاونال

 ٍيفردقي نم لهجلاو فعضلاو نؤسلا داق دقو( 4ع هللاى فرد وبالاق 0

 از دال -:نا ىلا يكمل ةايييرم لف اقورغلا و عؤنلاع هناك 5 نقااكأ ال .- . 1 ها د 0 1

 ناو ىلاعت هللا لو صضراهإ ظرتعم لعلو هةنع « هللا ىضر دمه وبا لاق «

 تاره يف نم هل دج هللا نا رت ملا ىلاعت هلوقب و هد. يسن الا «يش نم

 تاومعتلا»: لع:ةنا الا اننفرعانا لات هلوقتاو: ةياالا نيقرالا ةيخينتو

 0 اللا ناسنالا ابامحو م نةفشاو اهنلمح نا نيباف لاجلاو ضراالاو

 ااا انكر اعوط اننا ضرالاو تاووسال لاق هنأ رك اخ ىلاعت هلوقبو

 | ا ء - 5 ا . م 0-5

 نم ءاهعا خال 0 موي سو هياء هللا لتس هللا لوسرلوشب و نيعئاط انتا

 نال نيملاملا“ خلزب لاجل اوان مل ةجح الو قح هلك اذهف'انزقلا ةاشلا

 للملا يف لصفلا لوا *« | | »*

 ىلاعت هلوقل هعون نم لوسر ةما

 ,.ذن اهيف الذ الا ةما نم ناو

 خانتلا يف ىرخا ةقيرط املو

 ةيفعانسلاب مالك ارق انتتأكو

 ضعب اهضعب ةازاعملاو ةفسالفلاو

 نبرشب بادصا اك ةيرشبلا 9
 ءالع لضفا نم ناك رمتعملا

 لوقلا ثدحا يذلاوهو ةلزتعملا

 نر درفتناو هيف طرفاو دلونلاب

 أهنم ( ىلوالا) تس لئاسمب هباعصا
 ةحئازلاو ممطلاونوللا نأ معذ هنأ

 ةبورلاو معلا نماهلكتاكاردالاو

 لعف نم ةدلوتم ىلصح نازوجي

 اهبأجتا تناك اذار يغلا "يف زيغلا

 تاثر له اخ اماو ةلمقأ#إم
 خوك ةيراللا ب ماكلا ؟قييمعلفلا

 اعرو ةردقلاب رشامملاو دلوتملا ندب

 جاهنم ىلع ةردقلا نودشيال

 ةوقو لعفلا ةوقو نيملكتملا

 انثي ىبلا ةردقلا ريغ لاعفنالا

 ةعاطسالا نا هلوقا ةناتلا !ءاكدلا

 حراوجلا .ةعصو ةينبلا ةءالس يبه

 لوفااللاقو تاف آلا نم (تيلختو
 يف الو ىلوالا ةلاحلا يفاهب لغفي

 ناسنالا لوقاىبكل ةيناغلا ةلاحلا

 يف الا نوكي ال لعفلاو لمي



 كلذو نيع ةفرط ثبلي مورانلا
 مهلجا ةءاج اذأف يللاعت هلوف

 نومد#تسالو ةعاسنورخ اتسيال
 لك المح هي ةنلاثلا ةعدبلا 6

 ئرابلا ةيؤر نمربخلا يف دروأ“

 ص مالسلا هيلع هلوق لثم يلاعت

 ةليا رمقلا نورت اك مير نورتس
 ىلع هتيور يف نوماضت الردإلا

 لواوه يذلا لوالا لقعلا ةير
 يذلا لاعفلا لّقعاا وهو عدبم

 تادوجوملا ىلعروصلا ضيفت هنم

 لوامالسلا هيلع يبنلا ينع هاياو
 هل لاقف لقعلا يلاعت هللا قاخام

 ربد افربدا هل لاق 3 لبقاف لبقا

 تقلخ ام يلالجو يتزعو لافق
 كيو زءا كب كنم نسحا 0

 ووفعنما كب و ىطعا كبو لذا

 عمت. و ةمايقلا موي ربظي يذلا

 ىتلا روصلا نيبو هنبب بحملا

 رمفلا 1ك ريف هنم تضاف

 الف لمعلا بهاو اماف ردبلا هلل

 عدبم او ةحلا نس

 لك نا طئاح نبا لاقو عدبمب

 نقرا تاناريط عار نعول
 ريطي رئاط الو ىلاعت هلوقل الاح

 | لك يفو متانما مالا هيحانم

*/ 

 عونلا.ءاقب بلطن موهعون ىلاهب ىذختللا يف هتلاحتساو ءاذغلابلط نم وفل

 عيجو انكراش الو هيف :لضافت ال ا دجاو ءاوتساتابنلاو رمشلا عج عم

 ةلضبرحةليوط مابنجاكلاذ لكن ايفتاداججلارئانتو تابنلاو رجشلاو ناويملا
 كلذ يف ةرمدجلا مسا هل هاضلقا اهذ كلذ لك ىوتسا مارجالا عيج ةقيمع

 يتلا ةفصلا يف انركذ امم اًئيش كراشي مل ام لخدي ملو هيف لضافن ال ءاوتسا

 الف ميلس نض- هل نم هيلع فقو ند ةرورض هلعي هلك اذه هنع اهب درفتا

 رئاس نود انصخ دق تاءانصلاو مولعلا يف فرصتلا وه يذلا قطنلا ناك

 ول .ذا هنم 'يش يف ناويملا نه يش انكراشيالنا ةروربم بحو ناودحلا

 اجل نايم ايانسلر انك ناويللا رئاتب م هلكب قجتآ اي ادن” ىف هناك

 ًالصا ١ قطن ال هنا اذهب جف ةيمسجلاب الو ةكرملاب الو وهلا الو اهنم
 لكسب ال هيففتلا هلاابو هل ليق انقطن فالخي اهقطن لعل لا ا لاق ناف

 ءانلا ةفص ريغ ىلع ءاغنالو اندنع ةايحلا ةفص ريغ لع ءايح هل لوقعلا يف

 دنع ماسجالا فالخ ىلع مسجإلو اندنع ةرخا ريغ ىلع ةرمح الو اندنع

 مسالا كلذ هيلع قي مل اندنع ام فالخم “يش ناكو لو 'ىش لك يف اذكهو

 طلقت( وللا هلم اع (لسلاو ران مالا يعن مكر ناكو السا
 اندنعقطنلاو اهطن سلف انتطن فالخب يف ةذد لك نا بجو ةرورضلابف

 ولف :هيلع يه ام ىلع ءايشالا .ةفرعمو تاعانصلاو مولعلا يف فرصتلاوه

 الو هيلعيف ام لعءايشالل ةفرعم سيل ناكل تم فراخ املا كلذ ناك

 كنحلا بغشلا اذه لطبفاقطن سيل !ًذا وهف تاءانصلاو مولعلا يف افرصت

 9 جلو لحتلا لعفب ضرخعم ضرتءاناف*نيملاعا بر 0

 فرصتي ال توبكتملا نال ةيرورض ةعيبط هذه نإ قيفوتلا هللابو هل لبق
 هناف نانالا اماو كلذإ الا دبا دجوت الو يذلا نم ةئصلا كلت ريغ يف

 طرآلاو غابدلا اوغابصالا عاوناو ضطابقلاو 0 جاب ,دلا لمع يف فرصتي

 ءانبلاو خبطلاو نيطلاو داصحلاو ثرحلا نم تاعانصلا رئاسو شقنلاو

 ريجلاو لبقلاو بطلاو يناغالا نمو موت | نممولعلا عاونا ينو تا ارامتلاو

 ةرابعل و
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 هي فرضتلاو هيلَذ يام ىلع ءايشالا ةفرعمو مولعلا يف فرصتلاوه '
 درهم قداصلا زيخلاب منهلا انفضاو ةصاخ ناسنالا اهفالتخا ىلع تاءانصلا
 امئاو ةكئالملا ةيرورض أضيا َنيهازيب و قداصلا ربخلاب مهيلا انفضاو نجلا

 ةيدارالا ةكرحلاو سحلا يهوةصاخةايلا يف ناويملا رئاسانركذ نم كزاش

 فرعي و اهاقعي نمالا عئارمشلاب بطاخي ال ىلاعت هللا نا لقعلا ةرورنضإ انلعف
 ناودملا عيمج اندجوو اهعسو الا كفن. هللا “تفلكد "الل, ىلا نت -هلوقي و: اعرداززلل

 لانا تئاغر 'اضفاكح قا طرفم ىاةدبلوسو نوع روم امأؤ
 نائل ةرئئاشيسا يف انين "كلو كر: ئانلا اذه مر خر اب اني ايمو مم لوح

 سيلو كالذ ريغو ريطلاو ريخلاو لاغبلاو لياو يشاوملا نم مطزانه يف

 لوق لطب و عئارشلاب ةبطاغم ريغ مئاهبلا نا مصف كلذكأ مهلاوحا يف نياثلا
 55 31 0 يا 0 1 طا

 قع اما ريذن ايفالخ الا ةما نم ناو ىلاعت هلوق ىنعم ناو ةما ىسل عون

 نجلا نمو فئاوطلاو لئابقلا مثو سانلا نه مالا ىللاعت

 ذيقو قطن هل ناوثيملا رئاس: ل مل "كِيَردي افنلئاق لاق ناف'متملغ ةدآبعلا
 هيلع يف امىلع ءايشالا ارعاههيدبو لوقعلا ةيضقب قيفوتلا هللابو هل ليق

 فرع اشاهبجو الا "يش نصا ال يتلا ينو ةوبناا ةحو ىلاعت هللا انفرعابمو

 هنا لقعلاب فرعامو ملاعلا يف دوجولا ف دير انني اهف بجاو وهف لقعلاب

 نا زئاجو دجوي نا زئاجخ ةناكما لقعلاب دجو امو ملاعلا يف لاح وهف لاحم

 نجلا كل 3ةناف نذَختت تن اهقاو لكن اانلعنشلاو لقفلا ةروزتضب ودجؤيال

 عوار اسوم: هم نضخناكالفأَي وتسم ءاطع هدحو هعما اميطعي

 نم ةايحلا مما هاضلفا ايف هيف لضافت ال ءاوتنا اهلك ابعم انيوتنا

 لاا مريخ ةانحال ةأيملا [ه ناتنعملا ناذّهو ةيدارالا ةكرماو ملا

 نم اهطتدحو نضفلاو برشلاب ملأي ناودحلا انيار اننالةدهاشملاب كاذانلعو

 كراش ال كلذإو# قرف“الو نحن لطفن امال اق تضاام'قلقلاو تونصلا
 مسا هاضلفا ايف ناويمملا ميمج ىوتسا *اهلايف تابنلاو وسلا ميج ناودجلاو

 بوحو ةوصل

 تواضروس تلال كعطتا

 |عيهذم نمو “انجل ملا ناتبوتلا
 باوثال 'ناَراَذ سه رايدلا'نا

 لاعبو برشو لكأ اهيف(|هادحا)
 قوفراد(ةناثلاو )راهناو تانجو

 برشو لكا اهيف سيل رادلا هذه
 حورو ةاحور ذالم لب*لاعبو

 راد( ةنلاثلاوأةن امسح ريغناح رو

 سبل منبجرأن شو ضحملا باهتعلا

 يواستلا طف لعيف لببترت اهيف

 ىتلا يقو.ءادتبالا زاد ( ةعبارلاو)

 امبعاذا, لع اهتف قلثلا قا
 يلوالا ةنجلا ينو ايندلا ىلا

 ىتلا ينو*النبالا زاد( ةسماخلاو)

 2 رتحا نا دعباهبف قلخلا فلك

 ريركتلاونيوكتلا اذهوىلوالا ىف

 نالايكلاٌلتيحاندلا يفلازبال
 رشلا لايكمو ريتلا لايكم
 راص ريخلا لايكم ًالتما اداف

 0 عيطملاوأ ةغاط' هلك ل مثلا

 ثبلي لو ةنجلا ىلا لقنيف اصااخ

 3 ىنغلا لطم ناف نيع ةقرط

 .هرجا ريجالا اوطءا ربخلا يفو
 ًالتما اذاو .هقرع فج نا لبق
 ةيضمفاط مقل راصرملا لاقت

 يلا لقنيف اضعم اًريرش يصاعلاو



 يتلا ميعنلا زاد يف هرقا لكلا يف

 لكلا يف هاصع خمو اهف مأدتإ

 راد يلا رادلا# كالت نم هجرخبا

 يتهعاطا نمو رانلا نو باذعلا

 هجرخا ضبا يف هاصعو ضعبلا

 ماسجالا ذههنشنلافايندلاراد يل

 ءارضلاو ءاسأيلاب هالتباو ةفيغكلا
 تاذللاو مال الاوءاخزلاو ةدشلاو

 سانلا رود نم ةفلتخحم روص ىلع

 مهبون ذر دق ىلع تاناوبحلا رئاسو

 هتعاطو لقا هيصاعم تناك نم

 همآلاو نسحاهتروضتناك 1

 تناكر ثكاهبونذ تناك نمو لقا
 لازال رثكاهمال اوهاهت 100

 دعب ةرك ايندلا يف ناوبحلا نوكي
 تمادامىرخادعب ةزوصو ةرك
 نيع اذهو هتاعاطو هبونذ هعم

 اهنبتامز يف ناكو ةحانتلاب لوقا
 نب بويا نب دما ةلزتعملا خيش

 ةذمالت نه ضيا وهو سونام
 نب دما لاقام شم لاف ماظنلا
 ةيربلا قلخو .غحانتلا .يف طئاح

 ىتم لاق هنا الا ةدحاو ةعفد

 ةيحوبلا يلا ةيونلاتراضام

 تراصامىتموفيلاكتلا تعفتزا

 كاللاو ةوبنلا ةبتر يلا ةبونلا

1 
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 ةيبارتلاداسملا ةرواجم ىلا اًرسق ةلزنملا سوئنلا يف امنا ةايحلاناو: اهلك ة تاو

 اهريصعو ةايحلا لحن اّةدهاشملا ةرورمغب انيقي تأ دقق ناولا عيمج نمةيتاوملا

 يفابةصفانلاة حلا سوفنلات “اج ثيحنمكلانه وه امنا اهعضومو: اهندعمو

 موةمئادلا ةايطاب صخا٠ لاكن ع اهبت بثتلاوداسجالا هذه ةرواعع نما عبط

 اردو كتاف !عدوابملا َ :ردكلا داسجالا ةرواخت .هوأفصو هلضفصقن الو نشي

 لك .:رمنإلاسلا نيلصافلا ءايحالا لمه يناصلا ولعلا نا عصف ابويعو
 قلخلا يف ةليضف كب نيودحلا دساف جازم لك نمو صقن لك نمو ةليذر
 ناككلا كلذةعس ردقإع نا اذهب عضو مالنسأا مهيلع كتلي ل طاذاثماو

 ةطقنلاو قيضلالحلا اذهيف ام ةبسن الدناو هراعوهلها نمهبف نم ةرثك نوكي
 ةياورلا تككاذمموكلذ نمْناككلا اذه رادقا ةبسنالاك كلانه امو ءاردكلا

 ةدشسملارابخالايفةكئالملاةرثكن ع سوهيلعللا ضهللا لوسر ربخا اذكهو

 لوالا نيب طئاسولاو ل.سرلا هاونوكين اب جو اذهبو راسو هيلع هللا ىلص هنعةتباتلا
 ةكلطانمسوفتلا ذاقنا نب و مولعلا يلع وةلاسرلاوةوبنلاب مص يذلا ىملاعت

 ( السرمئاهبلا يف نا لاق نم ىلع مالكلا )

 رضاه ةلان كك كيرا لرب ديلا قلقه وت ميعتدللا دارت( شع وال اقا)

 او نموم ال ارفاكالا هازن امو لازتعالا ربظي ماظنلا ميهاربا ذيمالت نم
 اهنم رفكلانم ًاهوجو هنغاوكح هباعحا نال مالسالا نع هجارخلا انرختسا

 هلوق نم ناكو حاكتلاب مرلونقبلو هللا ىلص هللا لوس ىلع نعطلاو ختانتتلا

 قبلا .ىتح ناويملا عاونا نم عون لك نم ءانديبنا أبن لجو زع هللا نا

 ضزالا .يف ةباد.نم اهو ىلاعت هللا لوق كلذ يف هتحو ىهثلاو ثيغاربلاو
 مث”يشا نم. باتكلا ف انطرف ام مكانما مماالا هيحاني روطي رئاط الو

 هللا ىضر ( دموبا لاق )ريذن اهيفالخ الا ةما نم ناو ىلاعت هلوق ورك
 هللا ىلعسانلل نوكي الثل لوقي لجواز ع هللا نال هيف ممل ةمح ال اذهو ةنغ

 ىلاغت . هللا لاق اهلقعي نما جلاب ىلاغت هللا بطاخي امناو لسرلا دعب ةح

 يذلا: قظنلاب ضخ امنا ىلاعت هللا نا نيحلا ةرورضب انلعذقو باٍبلالا لوا اي

- 



 ياا د“

 لعانبك دق ذاف يبن الا نوكيتال اناث ذا تبث امو تايتاذلا ةلاحا ابك

 هللا لوح نالا مكتنلف اورج نيح اهبوجوو اهئجم لبق ةوبنلا ناكم

 املك حصدت يا يبلاعت هللابو لوقنف كالذ دعب اعانتما ىلع هتوقو

 ىلا هلا نول ةذابش مالا مهلع ءايبنالا نم ةرهاظلا تازمعملانم انركذ

 أهلك يفت لوا ارتألاا دل ع م ا

 ينلا فاركلا لقنب و هيلع هللا ىلص هللا لوسر رع مح دقو اولاف

 تءاجام الا هدعب يبن ال هلا ناسا هن :ااهلاعكو همالعاو هتوذ تاقن

 ليئارسا ينب ىلا ثعب يذلا مالسلا هيلع ىسيع لوزن نم حاصلا ر ابخالا

 ةوبنلا دوجو نا عنو لبا هذهب رارقالا بجوف هبلصو هلتق دوهلا
 لاق نم لوق اضيا لطبي اذهيو ةتبلا نوكيال لطاب مالسلا هيلع هدعب
 نم لوق هب اناطيا امم هانهدق ام لكبو ادبا كلذ بوجوو لسراا رتاوت

 يكحلاو يكح هللا نا لوق يف ءالوه ةبح ةدمع ذا ياماما

 راذنا نود ًالمه هدابع كرتي نأ هتنكح ينزوجي ال

 ىداو

 اذه لبق هتوقو ىلاعت هللا لوحي انكحا دقو هنع هللا ىضر ( دمج وبا لاق )

 الز 6ك سني ناتو طن تجرب ةقلع الو هبا طول الا لاد الا اند
 قلخ اك مهل ول اتسخو .اقج ناكل سانلالمشاول ىلاعت هناودلعني النأ

 رتاوول ىلاعت هناو *يش هيلع راطخ الو ةعيرش همزلي مل يذلا ناويحلا رئاس

 هيحو ةلمح# نب ذلا ةكتالملاب لمفامل انَسحو اًمح ناكل آذبا ةراذنلاو لشرلا

 امجلاةنم كلذ ناكل ملك ارافك ق راحل قاخول ىلاعت هناو دبا هلسرو
 نم ىلاعت لمف يذلا ناك ائسحو اًقِح ناك مهلك نانم» مهفاخول وا حو

 عادا دق يهنم ارو ميال يش : ال هناو نسحو قح ك1

 لك قبس نماماو هنوك ءايشالل ةبترملا دودحلا تةبسو هدوجو رماوالا
 ةكئالملا اماو هكمحل يقعمال ءاشي ام كرتيو ءاشيا» لعفي نا هلف كلذ
 ضرالا نا ب هناف رصانعلاو كالفالاو ملاعلا ةنبب ةفرعم هل نم لكِف

 اهناو ةيولعلا مارجالا رئاس نمو رصانعلا رئاس نم داسفلا ىلا برقا اهقمعتو

 8 تابثا ( ىلوالا )عدب ثالث

 هياء سلا ىف ةيملالا ماكحا نم

 لع ىراصنال ةقفاوم مالسلا

 مالسلا هيلع جيسلا نا مداقلعا

 ةرخ الا ىفقاخلا بسامبيذلا وه
 كبر ءاجوىلاءت هلوقب دارملا وهو
 قاتلا نزيل انه كلما
 هلودب ىنعملا وهو ماغلا نم للظ يف

 دارملا وهو كبر يقايوا ىلاعت

 هللا نا مالسلا هيلع ئبنلا لوقب

 نمحرلاةروص ىلع مد ١ قلخىلاعت
 رانلا يفهمدق راجل عضإ هوقو

 حييسلا نا طئاح نب دمج أ,عزو

 ةلكااوهو ين|سجلا دسجلاب عردت

 ىراصنتلاتلاقامّمدس#لاةعدقلا

 هللانا |عزوتتانتلاب لوقلا (ةيناثلا)
 نيللاس ءاحصا هقلخ. عدبا ىلاعت

 هذه ىوس راد يف نيغلاب ءالقع
 مهفقاخومويلا اهفمت ييتلارادلا

 هيمن مهيلع غبساو هب لاو 4تفرعم

 هقلخي ام لوا نوكي نازوجي الو
 معأدتباف اًربتعم !ًرظان القاع الا

 مهظعب .هعاطاف هركش فيلكت
 موضع هاصعودب مم :رمأ أم ميج يف

 يف مهضعب هعاطاو كالذ عيمج يف

 هعاطا نش ضعبلا نود يضعبلا ||



 نارعزو فيقوتلاو صنلا دودحلا

 اف ةدحاولا ةبلا قراس

 بيش نب دم ناكو ناميالا نع

 نم نا رمع نب ىسوفو رش وباو
 هوفلاخ مهنا الا ماظنلا باىضا

 نيتازنملا نييقلزنلا ينو ديعولا يف

 جرخي ال ةريكلا بحاص اولاقو

 ةريبكلا باككرا درجت نامالا نم

 ديعولا ىف لوقي رشبم نب ناكو
 يف دول او تاهعلا قاقحتسا نا

 دورو لبق فرعي رفكلاب رانلا

 ديلخقلا نولوقي هباعص ًارئاسو معلا

 ارضا نمو معسلاب الا فرعي ال
 نبدنحاو لب لضفلا ماظنلا

 انت ئطبؤازلا بغل او: ظئافن
 نريقلاخ لخلل نا"ناعزب اناك

 ىلاعت يرابلا وهو مدق |اهدحا

 هيلع سنا وهو ثدحم يناثلاو
 نم قلخم ذا ىلاعت هلوقل مالسلا

 ىبمكلا هبذك و ريطلا ةئيرك نيظلا
 نس ةصاخ يبدحلا ةياوز ىف

 دما باص اةطئاخلاه يف هداقتعا

 باىصاةثدحلاك لذكو طئاخ نبا

 باوصا نماناك يندحلا نب لضف

 .ةفسالقلا "بتكاعلاطو: ماظنلا

 ماظقنلا بعدم ىلا امض: اضيا

 لهوا عطف 6 1 مولع ءاي يديأ"لعربلخ ا لم اهنا طضطف تلاثلا بلع ءاقنالا عذبت ام لغ نفأ هلك اذهو ةقتقللا
 هللا ءاش نا نيبت نو هيف ةليح اللو نانا م لخدم تأ ىلاغت هللا دنع

 يك

 رحاب هيلع ردقي ام نيب و مالسلا مهياع ءايبنالا تازممم نيب مضاولا قرفلا

 صهوج هلك ملاعلا نا قيفوتلا ىلاعت هللا و لوقنف نييادتلا ليخ نيبو
 صضاوجلا اما ىللاعت هللأ نود ملاعلايف ثلاث مسق دوجو ىلا لباس ال ضرعو

 نكمم ريغ عئتمف دوجولا ىلا مدعلا نموهو سنا ىلا نإ نم انااا
 مدح عارتخا هيلع ربظ نف هعرتذمو هس هللا نود دحال ةعلا

 جف ا ةرضحب سو هيلع هللا للص هلل وش عباصا نم ميانلا ءاملاك

 كلذلو الصا كلذ ريغ نكمي ال هتوبن ةحضإ هل ىلاعت هللا نم ةدهاش ةرعم

 دا لوصفلا هو تايتاذ تاب رهوج يبن يتلا ضارعالا ةلاخا

 نيذلا قولا ءايحاو عذجلا نينحو ةيحاصعلا بلقك كالذو سانجالا
 كلذ هبشا امو هيذؤت ال تاعانس رانلا يف ءاقبلاو اماظع اوراصو اومر

 وحنو قزرلاو سطفلاك اهلماح داسفب الا لوزت ال يتلا
 القل الراعو للك

 نوكت دقف اهلءاح داسف ريغب لوزت يتلا تاريغلا نم ضارعالا ةلاحا

 هب رقي الف أه ناكم نع ناودملا ضعب زيفنتك تاهفلط ةممو ركسلاب

 صالا ديز: دقو اذه هبشاامو تاغانصلا ضعبب دربلا :اعباكو اصا

 غاتصالاو ريطلاك سانلا رثكا هبسع ىتح عونلا اذه ضعي رملاوشفيو

 ةيوقنم نيكدك ةعيدخلا رم عون ليبتلا اماو اذه هبشا امو

 بور.غل ا دج يف تلخداهنا اهار نه نظي ونيكسلا اهيق لخدت باصتلا |
 رماف ههابش ماو جالخاو تناجملا باب را ليخ نم هذه ريغ ين

 هايبنالا هب يتأي يذلاف هدارا نم لكك نكمم هلعتو هلعت ن

 اهعئابط ىلع ساؤحلا فرص ثاذ نمو تايتاذلا ةلاحا وه 0
 رضيام هاقتم وا قافاف ضي رم ىلع هدي يسم وا كريغ هاربال ام كارا نك

 نم:ذخوت ى

 ضارعالا كلذكو

 م هحوب ىلاعت هللا نود دحا هيلع ردقي ال اذبف كلذ

 ذهف ةركفالو ليدعت زيغنع تايئزإلا يف بورغاا نع ربخا ؤا'ئربف هتلع ,

 اهلك



 يا هد“

 كالذ: تفرع نيا: نم. لثس قرف الو :دهاش م ةصلا يف هدد يلب

 ريخب .الا هدنع كلذ عصي نا ىلا .ًالصا هل للدس الف. كدنع مص فيكو
 لقت ام نوب قرف ذئايح..هل لوقنف .قيفونلا ىلاعت هللاب و ةفاك لقن لوقنم
 ليبسالو ءايبنالا تامالع: نم كيلالقن م لك نيب و كلذ لك نم كيلا
 ال هنا ايب و اهدي قرفلا لاق ناف الصا كلذ نم "يش نيب. قرُملا ىلآ هل

 هل لبق ءايبنالا مالعا نوركتي سانلا نمريثكورومالا هذه دجاركني
 كدنع مح امم !نيذكك نوفرعي ال سانلا نم اريغك نا قيفوتلا ىلاعت هللابو

 اهل مهعفدو أب مباهج سيلف اهلبق كدالب يف ناك نمل ةضراعلا رابخالا نم
 ءايبنالا مالعا دعج نم دمج كلذكو. ةعصلا نع امل أجرخم اهب اوثدحوا
 ىلع :سانلا دن سيلا هنا.لاق ناف ةعصلاو.بوجولا. نع اء اجركم سبل

 ةوبلا مالعا ىف بذكلا ىلع مدحت !م رابخالا نم انلبق ناك ايف بذكلا

 نمو اهنيي قرف ال ءاوس نارمالا لب بذك اّده قيفوتلا هللبو هل ليق
 يمحي و ٌئابقلاو لالا روجلاب  مهفالسا فصو مهيلع دتشي .نم كولملا

 كلذ لقن .دق قالا ناتك,يف .كلذب اوعفننا اهف هنود اي ضيسلاب :بابلا اذه

 للف: كردهنيم نم نابونلا كولي دشن نلت اضفاجاقنإ !كلفوعو هلك
 مار دقو أهيطو اهزّس ىلع ناؤرع ينب كول. ظق ردق اه ةنع هللا يضر ىلع

 ناب لوقلا مطق ضرالا راطقال مهكلم ةعس ىلع قثاولاو منمتملاو نودأمل

 مسالاو كولملا نم ودع هلف يب لكو كاذ ىلع اوردق اف قولخم ريغ نارقلا

 نمل اذ ىلع اوداز امقيقحت لعالو مبمالعا يع ىلعططق اوردق انف منوبذكي

 لاق ناف ق> قمل ناو ءاوس نيرمالا نأ مسدف هل نيد ال نم هل بضغي
 ردق ةيداخو ةءيبطب رفظ دق تازوعملا هنم تربظ يذلا اذه لعلف لئاق

 هوجوو تلع دق صاوالا نا قيفوتلا هللاب و هل لبق ربظا.ام رابظا لع:اهعد

 مل مسج عارتخا هنع ثدي لمع اهنمءيش يف سلو تلكحا دق لبحلا
 ةلاجار هنه ءىش يف الو: نكي مل يذلا املا عارتخا نمزبظ ام وهتك نكي

 ىلع ةعفد رخب ا ساج ىلا ساج الو ةقيقحلا ىلع ةعفد رخ ١ عون ىلا عون
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 لافطالا ىلع لضفلا نا داعملا

 هقفاوو مثالا ىلع ىلضفلاك

 هيلا بهذام عيمج ف يراوسالا

 ىلاعت هللا نا لاق ناب هياع دازو
 هنا جام ىلع ةردقلاب فضوي ال

 هنا ربخا ام ىبعالو هلعفي ال

 ىلع رداقناسنالا نا عم هلغقتا ال

 ةحلاص دعلا ةردق نال كلذ

 دحا نا مولعملا نمو .نئدضال

 هنا مولعملا ىو عقاو نيدضلا

 باطخحلاو يناثلا نود دجويس

 كتراو بهل يبا نع مطقني ال
 اران ىلصيسدناب ىلاعت برلا ربخا
 رفعج وبا هقفاوو بحل تاذ
 ةلزتعملا نم هباحصاو ىفاكسالا

 ىلاعت هللا .نا لاق ناب هيلع دازو
 أاو ءالقعلا ِظ ىلع ردقي ال

 لافطالا لظ ىلع ةردقلاب فصوب

 رفعج نا رفءجلاكلذك و نيناجللو

 هاقفاو برحنب رفعجو رشبم نبا
 نب رعمج ناالا ةلعاداز انو

 نم ةمالا قاسف ىف؛لاق رشبم

 معزو سوجملو ةقدانزلا نمر شوه
 براش دجرلع ةباعصلا عارجا نا

 غب ربتعملا ذا أطخ ناكرملا



 ا
 وهتارممملا هذه لعافو عئابطلا هذه لحم نا ( انلعف ) هل ةدام ال هيف ديلا

 ىلاغت هللا اهبعصا دق ىوقلا هذه اندجوو ءىشث لك ثدحا يذلا لوالا

 نودهشتسي و سانلا ىلا مهلسرا ىلاعت هنا ني هيلا نوعدي الاجر

 الكوم ةبعارا بع يف ىلاعت هنم ةثدحلا تازوعملا هذهب مث ذهشف ىلاعت هب

 ال اي رورض الع ( انلعف ) اهب مهقيدصت يف هيلا م.تعارضو اهيف هيلا موقلا

 اوربخا ايف نوقداص مهناو لجو زعهلبق نم نوثوعبم مهنا هيف كشلل لاج

 هبفاش يذلا لوقلا لعو نعبضملا

 ىلع داز مث هثادخا كلذ لك هب
 هللا.هبعو ايلع باعن اب كلذ هيزخ
 يارب اهيف لوقا انوقل دوعسم نبا

 هتياور يف دوعسم نبا بذكو

 هما نطب .ين. ٍدعس نم ديعسلا

 ينو هما نطب يف قش نم قشلاو
 داو ةدومإ 000 0- ق.م اكلك وأ وعلا. توحتاوا زيه اقع ةقلخ+ هت تيك م نأ كأي 1 يم ل الاس لقتله ايما [يدلر || يعد را انجل كان ايراللا لح يتلا: ىلا اقل يق ترامش لطي هر يللا ذل ىلاعت هدع / 0 يفاوتنمت ولا

 داكملا اذه ريغ ىفانطد دقو ماغلا هلع نامل ةتلاخملا مئاطلا ةلاحا ٠م
 5 0 اا ملقا 2 0 محافل ةسفولا نه كلذ قيغ ىلا

 ل نما لد اجب نَا :ةعض ىلا لصوت قرط اخلا,«ايشالا ذه نأ ىلع : ١
 هل 1 نيعمجا نع هللا ىضر ةباوصلا يف

 دق ىلا ةفاكلا لقن ىو قرف الو اهدهاش نم دنع | جئصك اهدهاش ٍ 1 3 2 1

 5 : : لبق ركمملا يف هلوق (رشعة يناثلا )
 انج ىلا اهم تاسنا رام :لوأب ا(ىقرشنلا وابا نجت لجل اتمرصقتتبا :

 : 3 : : القاع ناك اذا هنا مهنا دورو
 اهيلع كلذ زاجاو لهاجت نف اهيف عنتمم كلذ ناو اهيلع مثولا الو بذكلا

 نم هرصب نع باغ نم نا قدصي اال نا همزلو لوقعم لك نع جرخ

 ةروصلا بسح ىلع مروص ن أو دهاش نك" نوقطان ءايحا مهئابننالا
 نم هرصإ نع باغ نه ضعب يف انكم هدنع نوكي نا مزلو نيأع يتلا

 قلل لك, قاادجا ينزف النذل اةوزصلا نمةيعام تالت ونوكي ن) ىتانلا

 فاوكلا : لقنب الا ةعون نم دهاش ام ةفيك لثم يف هناف هسح نع باغ

 دلل ايجي هولغتلا نم كم

 رظنلاب ىلاعت يرابلا ةفرعم ليصحت
 لقعلا نيستا لاقو لالدتسالاو

 هيف فرصتبا٠ ءيمج يف هحيبتا و

 قطا مب ال لاق طملاتفل عم
 1 مادقالاب رماي اهدحا

 (ريشعةئلاذلاذرا تح الا مصمل كلاب

 ديعولاو دعولا لاسم يف مكت

 ةعساوةلاه يف ناخ نم نا معذو

 لظلا ىا ةقرسلاب اهرد .نيعسنو

 هتئايخ ملبت ىح كلذب قسفي
 مثرد اتئاد وهو ةكلا باصن

 كلذكو قسفي ذئنيخل !دعاصف

 قيدصت قوق تايغابا قمن يف كلذ فالخي مهضعبنا تاقن مك كلذ

 ربخ قدا مل نم مزاي و كلذ هبشا امو نادوسلا دالبك ةرورمض كلذ

 هلبق ناك ادحا ناب ةرورض قدصي ال نا مثولاو بذكلا هيفزيمي و ةفاكلا

 فرع اذه زوج ناف هس دهاش نءالا ١ دحا ايندلا يف نا الو ايندلا يف

د> نع جرخو تاداك هنا هيلقب
 ِ ال 'يثلا اذه نال هعم ماكتب نه دو

 ناكّذق هناب رق أو اذه نع زفن.ناف ريغ ال ربخلا قيرظ نم الا.ةتبلا فرعي

 كش اه. روثك يف نكي لو كلذب نفياو ماو عئاقوو هالعو كولم هلبق



#0 

 مهدت يلا ليس الف اهب فرد ةعانص ىلا الو هفرعي ع ىلا مهنم دحا

 لت نود اهيلا يدهتلا ةعيبطلا .يف انكم ناكولو اهولعل..ىتح ةنبلا اهيلا

 ولو اهيلا يدي نم ناهزالا رورمىلعو هتعس ىلع ملاعلا ين تالذ نم دجول

 مولعلا يف لوقلا اذكهو دوي ملو دجوي ال هنا لع مطقي ما اذهو !ةليعو

 هيفةنؤم ال رما اذه نال بتكلا يف اهعمج ءادتبا اذهب ىنعن انسلو قرذ الو

 بتكلاك:طقفةؤاص>لو.لتاكلا هعيش انو هيناتك وهيا

 ضورعلاور مشلاو ةثااو وهنلاوةئرحلا يفو موهتلا يفو ةسددهلا ينو بطلا فو

 ءادتباف اهلعو ةئيملا ةفرعم ءادتباو اهب مالكلاو ةغالا ةنؤم ءادتبا ينعن أعا

 ةفرعم ءادتباو اهب ةاناعملاو ربقاقعلا هوقو اهعاوناو ضارمالا ضصاختلا

 كلذ يف ىللاعت هللا نم يحو نه دب. ال هنا كلذب صه تاعانصلا

 قطنملا يف ةفاّوملا

 ثودح لغ.يرورض.ناهزب اضيا اذهو :( هنعاهللا ئضردمجونا لاق )

 نقله اجلا علا ملاعال ( ءاقب ال ذا ادب, الواا ران ًاثدحم هل ناو ماعلا

 انكم الوات الباور تاع يظلاو هك اعاللا ادني الا ل تامابالو ةأشن الو

 نكي مل ماعلا نا صخ ىلاعت يرابلا ميلعتب الا اب اك هذه نم يش دوجو

 اينما يطمن حف مانر ل اعالا هئاقب ىلا ليبس ال ذا ]نيج

 قيفوتلا.ىلاعت هللاب و انرك ذ اميلغ هيلعتب

 دمحوبا لاق )

 ذ ةرورمض كلذ

 محو ةوبن نم دب: ال هنا لع انلكت دق ذاو ( هنغ هللا يضر
 ليسو ايميغتق همر اهب عصي يا اهنيهارب ليا

 قغ زؤأق:هناو ربظ.يش لك لاف وه ىاعت ةعرابلا نا. مجردق هنا لوقتف
 بترلا هذه بتر . ىلاعت.هنا انمدق ام لكب انلع و رظي م مثوتم 25 رابطا

 لعاف ال هناو اندنع ةدوجوملا انم ةمولعملا اهمئابط ىلع اهب رمشو ملاعلا ف يتلا

 تروظ دق مئابطلاو بنرلا هذهل اقالخ انيار ( مث ) ىلاعت هريغ ةقيقطلا ىلع
 تدجوو تبجو لق عنتع لا دح. ؛ىف..ءايشاؤا تلبحا دق عئابط اندجوو

 نيمو ناسنا هايحا تبيمو ةيح تماقنا ىصدعو ةقان نع تلفن هروح

 طسب نع قيضإ ريغد حدق يف روسي كام نم مهلك ادرضوتو اوور سانلا نم

 لوا *ي | . * للملا يف لصفلا

 موي كشلا ىلإ هبسنو ةفيقسلا

 هلع لوسرلا نع هلاسيفةديدحلا

 قحلا لع انسلا لاق نيح مالسلا

 لف رمعلاقرعن لاق لطابلا لعاوسبلا

 كش اذهلاق اننيذ ينةيندلا يطعن

 سفنلا ينجرخ نا دجوو نيدلا يف

 لاقف ةبرقلايف دازوكحوىضق ام
 اهيلع ةمطاف نطب برعذرمع نا

 كقفلا عي ةعيبلا موي مالسلا

 انمي ا داكوت اهلل. حلي ناسا
 يف ناك امو اهيف نم اهوقرحا
 نسكلاو ةمطافو لع ريغرادلا

 نب رصت هبب رغت لاقو نيسحلاو
 ةرسلا لإ ةيذلا قوق
 ةعتم نع هيو جيوارتلا هعادباو

 كالذ لك لالا هترداصمو جحلا

 يضر نامع يف عقو مث ثادحا

 هدر نم هتادحا رك ذو ةنع هللا

 وهو ةئيدملا ىلا ةيما ن ل
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ديرط

 نيفص وو ا رواباب هئنلو حسو
 لنو ةيلع هللا لط.-هللا لوسر
 ١ ةبتع نيدبطولا ةديلقتو
 ةيتاهمو «قتاللارلادسفأ: لزمازفلو
 ةرصبلا.رماع نب هللاذبعو ماشلا

 هتنبا جلا نب ناورم هجيوزتو جي

 ةبرضو هرما هيلع اودسفا مثو ||.
 راضحا ىلع دوعسم نإ هللادبع



 ذخا امئاواهدوجوو امودح نود

 نوكلا باىضا نم ةلاقملا هذه

 زكر اورتس الهلا نع روبطلاو

 بهاذم ريرقت ىلا ادبا هليم

 نيالا نود مهنم نييعيبطلا

 هنا نارقلا زاجعا ينهلوف(ةعساتلا)

 رود هالا رع راجالا تيجى نم

 فرص ةهج نمو هد : الآو ةيضاملا

 بتزعلا سوت راملا نع ىاونلا

 ىتح ازيمماو اربحهب ماّتهالا نع

 نا .ىلع نيرداق 5 مهالخول

 ةعالب هلثم نم ' ةروس راون 1

 يف هلو (ةرشاعلا) اظنو ةحاصفو

 عرشلا يفةجحب سبإ هنا عاجألا
 ماكحالا يف سايقلا كلذكو

0 
 موصملا ممالالوقيفةجحلا انو
 ضفرلاىلا هليم ( ةرشعةيداحلا )

 الوا لاف ةباصصلارابك ينهتعيقوو
 نيعتلاو مناي, الا .ةمامأ ال

 يبنلا صن دقو اثوشكم ! ىهاظ
 يلع ىلع سو هيلع هللا للص

 هربظاو 0 هلا ع
 اللا ةعاجلا ىلع هش ملا رابظا

 ىلوت يذلاوهو كلذ مكر نا

 ١ه
 نكمي ال تاعانصلاو مولعلا نا يردن نيقيبخ ىلاعت 0
 مئابطلا ةفرعمو بطلاك ميلعت نود انني اهفهعبطب اهيلا دحا يدتهينا ةتبلا
 ال يتلا ريقاقملاب اهل جالعلا دوجوو م ةرثك لع اهيبسو ضارمالاو

 ل ع ل ال .برجي فكو ادا انك ابر ىلا لك
 لف ما كلل دل والا رقع قالا سالو اذه
 سعا نم هنم دب ال اب لغشلاو توملا 6 ملعقي اذهو ملاعلا يف

 اممطقو اهتارود ةفرعمو موجنلا لكو قئاوعلا رئاسو لودلا باهذو شعم
 أ نم دب الو نيدسلا نم فال'ا ةرشع ينالا متي ال امم ابك الفا ىلا اهدعو
 الوةيب رت مصل ال يتلا ةغالاكو انلق يلا 0
 ركاب وردا هناادالا انزردل اورظدللا نا لكس الز اناا دق ذل كي
 ندعااو ساردلاو داصحلاو ثرحلاكو ام ةغا ادبم نم دب ال هنا من منش

 اهنم لاسنالا ذاختاو يشاوملا ةسارحو بلحلاو خبطلاو نمتلاو 6

 هتكاحو هلز :غو نطقلاو ب دقلاو ناتكلا قدو ناهدالا جارختا سرعلاو
 نفسلاو احرالاوثرحلا 1 ل ا ا

 بيلاودلاو راعي ا. مطقلا يف اهريبدتو

 اذه دك إلا رع نمو اهنم ةذبالا لهو نداعملا جارختساو ز 1

 دب ال هنا دب الو ةرورضلاب بجوف ج نود هيلا ءادتهالا ىلا لدساال

 نكل عم نود اذه لك ءادتبا ىلاعت هللا مبلع رثكاف دحاو ناسنأ نم

 ةرورض هايبنا وا يبن نم دب ال اذاف ةوبنلا ةفص هذهو هدنع هققح يجوب

 انرك ذ ام ىلع ناهربلا نمو# كش الب ملاعلا يف يبلاو ةوبنلا دوجو مص دقف
 ةتبلا اهعارتخا. ىلا هل ليس ال رومالا هذه دهاشي مل نم لك دن اننا

 ىلا الو مالكلا ىلا ءادتهالا ةتبلا هل نكمي ال هناف مساوهو داوي يذلاك
 مولعلا هذهو تاعءانصلا ضعب اهيف ثسبل ىتاا دالبلاكو كفورحلا جراخم

 مل يداوبلا ناكسو مالا تاما تراك ل نع يضعوا

 دودو للا ةد رتوراب 0

 ءادتها هئاضقتنا ىلا الو اذه اننقو ىلا ملاعلا لوا ذنمة بلا نكمي الر ضاوحلاو :
 ' 3 | موياههنع هللأ ىضر ركب يب ةعبب

 دخا



 *يا/ا

 ىلاعت هللا لوحي مهبغش انضقن دق ذاو ( هنع هللا ئضر دمم وبا لاق )

 تروا ةوبنلا”تانثا ىف هالي انو لاه ثلا نوب نال: ل ناقة لق انو

 ءايشالا تودخ“ تانثا الخ ام اتمدق داق' قيفوتلا ىلاعت“ هللازاو "اهب الوق

 هاوتسربدم الو ةزيغ هعم ناك الؤتهل ادم ال ادحاو لزي م اندم اهل ناو

 ىلا هلك ماعلا جرخا ىلاعت هنا مصو هلك اذه تنث دق ذاف هريغ قلاخ الو

 الو ةناعتسا الو ةعيبط الو ةاناعم الو ةفلكآلاب نكي مل نا دعب دوجؤلا
 محلا كلل نوكت لكلا لجف قاس جكحالو 1 6 نانا

 ديزيف ءاش 5 ءاش ذا لعفو اشي مل ذا لعفي هي مل هنا تنث دقف ىلاعت هريغل

 ككشتيالوا سفنلا ف ككشني امت هب قوطنم ل كف ءاشام صقنيو ءاشاام
 لااا "ا ريغ يف انب ام لع ناكمالا' بان ف ىلاعت هل لخاد وهف

 نكملا نا*دي الامتار لوقف لجو زعل | اا اقر ط انهركذن اتا

 نيب ام لاجرال ةيغلا تابن نا ينرتالا ١ دحاو اءوقو ملاعلا يف اعقاو سيل

 ىلا ةعب شع .ننآلا دودخ ق وهو نكم ةثت نيرشع ىلإ هريتع نآيلا

 لوقو ةضماغلا يناعملاجا ارختساوةصيوعلاتالاكشالا كلف ناو عنتم نيماعلا

 ءاكذلاو فيطالا نهذلا ىذل نكمم ةقئارلا ةغالبلا ةعانصو عيذبلا رعشلا

 نكمم زيغو ذفانلا

 ريغ ويف امداع كم الو اتلينط يهالؤ انننب ف نشل دا اندنو ان نك

 ةمزال ةبتر الو هدنغ ةداغ الو هل ةعيبط الو هل ةذبال يذلا ىلع عنتم

 نا 2 ىلاعت هيلع ىوقي ال ةيا مال هنا مص دقف اذه م دق اذاف هلعفل

 ةامضقلاب ىلاعت هلا مهصخ د 0 ةنعإ شو م يف ةوكلا

 ىف ه1 0 نودب ملعلا ىلاعت هللا ميلف ن5 داش هي ةاعل ال

 احوص 0 1 أم بالا اذه نمو هل نلط الو هبتارم

 |: اذه ف ةطرغملا ةوابغلاو هدكدسلا ةدالللا يذ 0

 مهلع ءايبن اللا 1 لبق ةومالا نا انتا دقذ|فةفرعملا مدقت باب نوم وهامو

 ىلع هتوقو ىلاعت هللا لو نالا لقتلف ناكمالا ذح يف ةعقاو السلا

 نكي مو ملعلا ًادتباىلاعت هللا نا مص دق ذا لوقنفدب الو ثعقو اذا !ب وجو

 هلعو اعارذ نوَشم هلوطرتلا

 نوسمح هلوط لبحو قلعم واد

 هيريف  قالعم هيلع قلع اعارذ
 ٌلَصِي ولدلا ناف طسوتملا لبحلا
 ةئام مطق دقو ثلا اولا

 اعارذ نوسمن هلوط لبخب عارذ

 الا كلذ سلو دحاونامز يف

 0 مو ةرفطلاب عطقلا ضع نا

 ةيزاوماضي| ةفاسم عطقد ةرفطلا نا

 اذاو هنعمفدني ال مازلالاف ةفاسل

 عجر ةرفطلاو ىثملا نيب قرقلا
 (ةقبا شاركي ةزامزلا عربا

 تارت لول وفلان لا
 ماشه قفاوو .تعّمحا  ضارعا

 ناولالا نا هلوق يف 6 ا

 ةراتف ماسجا حئاورلاو موعطلاو

 اضارغا ماسخالا 0 يفقي

 ضارغالا نوكب ئضقي ةراتو

 لأ تاه دس نة امانا

 ةدحاوةعفد تادوحوملا قاخ ىلاعت

 نرداعم نالا اهيلع ف ام ىلع
 مدقلي مو اناسناو اناوي>و انانو

 قاخ مالسلا هيلع مدا قلخ |
 0 ل هلل ناريغ هدالوا

 اتماكم رو اهروبظ ف مقي اما



 ىلا لاف يبه ذم كاردا عراق
 منج حورلانامهنم ةيعيبطلا لوق

 لخادم ندبلل كباشم فبطل

 يف ةبالةلخادم هئازجاب بقل
 ةيئسلا وجسعسلايفة.تهدلاودرولا

 يتلا يه حورلا نا لاقو نبللا يف

 ةمشهو ةايحو ةعاطتساو ةوق اه

 ةعاطتسالاوا,سفنب ةهرطتسم يفو

 يبمكلا كح( ةسماخلا )لعفلا لبق

 لحم زواجام لك نا لاق هنا هنع

 لعذف نم وهف لعفلا نم ةردقلا

 نا. ياةقيالا باجياب ىلاعت هلا
 هئا جو |مولط اخسلنا عبط ىلاعت هللا

 غلب اذاو مفدنا هتعفد اذا ةقلخ

 ىلا ردتحلا داعابغلبم مفدلا ةوق

 صاوجلا هين هلو اعبط هناكم

 فلام تهذم ظبخ اههاكحاو

 (ةسداسلا) ةفسالفلاو نيماكتملا

 يذل ١ ءزجلا ىنيفةفسالفلا قفاو

 ةزفطلاب لوقلا ثدمحاو قزم: ال

 نه ةرفص . ىلع ةلغ ىشم مزلا ال
 أم تعطق اهنا فرط ىلا فرط

 ىهانتياممطقب فيكو ىهانتي ال

 ىثملاباهضعب مطقي لاق ىهانتيالام

 ىل حي كللذهبشو ةرفطلاب اهضعبو
 نول أ سي مو لعفي اعل أسي ال يذلا

 يا

 ناف#* اهب 'لذششي:ال هنا' يردي نأ. لئالد قاخ نم ايكح سبل هنا اولوقف

 ناف + ريغك ضيا لسرلا قدنع دقووملل يق* ريثكاهي لدتسا دقدنا( اولاق

 ءاش ام اضرا لسشرلا ثعب كلذكو مهلل يق« هاش (قلخلا قاخ هنا اولاق
 ةفرعملا لع ام لد ىلاعن اهتلخ ىتلا هلئالد ضعب يش ىلسرلا ىلاعتهتنءبف

 ناككهنادب|ىلوالا نانا ةنانلا ةجحلاب جا نايل اقيو#ةدبحوت لعو ىلامتدب
 5و يف ؟<باعدودرم لوذرم لوق 5 نا هب ناميالا ىلا لوقعلا رطضي

 ىلع را هتينئادحوو هسفن مها م مهدي قلخلا ل قا

 لالدتسالاو معدي ال نا مبةاخ ذا والا ناكمنا"دسافلا لصاالا كال

 لالدةنسنالا هيلع ضل نم مهيف نأو لدتسي ال نم مبيف نأ: لع دقو

 ةناوه مفاكي الودب نامالا ىلا مهوَقَع رطضي نا ةكسملا يف ىلوالا ناكف

 ةكلالللاب لعف (كنامالاابعمم.ميج راتخي افاطلا مهب فطلين او لالدتسالا

 ريغ ىف هانلق دقام هلك اذه كالمو ( هنع هللا ىغر دم وبا لاق)

 نيهاربلاب بجوو ةلعاالا لمف ميهنم عقب ال اوناكأمل قالا نا نم عضوم

 بجو تاهجلا عي نم هقلخ ميج فالي ىلاعت ئرالا نا :ةير ورضلا

 نم ءيش ين لاقيالهناو قلملا ميج لاعفا فالخب ةلعاال هلعف نوكأ نبل

 رئاسست همزحو قطنلاب نانسنالا ءاج ذا لو ةلعا اذك لمفمنا ىلامت هلاعفا

 عيمج نيب نيابو !ديصم هضعبو !دئاص ناوهلا ضعب قلخو ناودملا

 راجلامرحواقطان ناسنالا قلخ مل لوقي نا دحال سالف ءاش اك هتالوعفم

 اني ةفاز نق" نك[ :1زهوت وطن: الو اهل ,ةانملل البا شساج نطل! لمحو قطنلا

 ديحوتلاب لوقي نمم ىنعملا اذه ميرفت نم انفلاخ نم رئاسو هيلع ةمثاربلا
 اذه: ثعب لوا متعب لل لوقي نا دحالسإل ءاي الا ىلاعت ثعباذا اذكهو
 نم هريغ نود نامزلا اذه يف مهنعب مالو رخخالا اذه ثعبي مو لجرلا

 لاقي ال م ةنكمالا نم هريغ نود ناككملا اذه ىف مهنعب مل الو ناءزالا
 ىلاعت هيفرظن اذاملاعلا يف أم لك اذكهو هريغ نود ايندلا يف دعسلاب هابح ل

 لاق



 ية

 ناهربب لوقلا اذهداسفرهظف ء.هّلعلىتحدحا قطني الهنا وعم كلذ هلي تح

 ناهربلا نم هيرعئب ناهربلا لبقو
 : د6 ةكئالملاو ةوبنلا ركني نم لع مالكلا 6

 دنهلا له !فارشا مهيفدنهلاب ةليبق مثو ةمهاربلا تبهذ( هنعدللا ىضردمجوبالاق)

 يهواهيب نودرفني ةمالعمهو يدق ءبكولم نم كلم مهرب دلو نممهنانولوقي و
 وحن ىلعديحوتلا,نولوقي مثوفويسل ا داةلاهموداةلي ةرفصو ةرمحب ةنوام طويخ
 م ال اولاق نا اهعفد يف مهجاحتحا ةدمتو#تاوبنلا اوركنا مهنا الا انلوق

 هقدصإ الهنا يردي نم ىلا الوسرثعب نم ناكو كح لجو زع هللا نا

 لجو زع هللا نع لسرلا ثعبيفنن بجوف ثباع تنعتم هنا يف كش الف
 سانلا ىلا لسرلا ثعب امنا ىلا تلا ناك نا أضيا اولاقو#*هنعتسعلاو ث علا ىننل

 هدارمل ناو هتك يف هب ىلواناكد قف نامالا ىلا لالضلا نم مهب يع
 هجولا اذه ىلع لسرلا لاسرا لطبفاولاق*ةب ناميالا ىلا لوقعلا رطضي نا

 لسرلا "يع نا لوقنف نحن اماو+ منتملا باب نم مثدنع لسرلا يجو ضيا

 زغ هلل مهثعب نا دعب امأو ناكمالا باب يف مقاو ىلاعت هلل مهثعبي نا لبق
 ين ال هنا ىلاعت ةنع مالسلا هيلع قداصلا ربخا مث بوجولا دح ينف لجو

 رم لاق نم لوق ركذ فاكت ىلا جاتحن انسلو عانتمالا دج دقف هدعب

 بوجوب كاذ يف محلالتعاو .بجاولا باب نم لسرلا يع نا نيلسملا
 مضومربغ يف هانيب يزلانلوقاذا واح لوقلا اذهسبل ذاةكحلاينراذنالا

 ولف ءانامف لملك ناو اشي ادي لفل لاهنت اول دا هل ايش لعل ال لات اهنا

 ىلوالا ةجحلاب جتحا نمل قيفوتلا هللاب و لاقيف*ناك ءيشيا ةكحو ل دع

 نمل [لشيلا فكي يكحلا ناد لسا رة ابنت ةكملا نايل
 ىلا كاذب م11 دسافلا لضالا. اذه كرطضا متنا هيصعي هنا يردي

 لئقي وهب رفكي نمالو هيصعي نم قاخيال مكحملا نا ينافوصا ىلع ةينانملا ةقفاوم
 هسفنا لذ هير مهادبلا لخلل ىىلخلا لاقت هللا: نا.نوأوقي ممو هدايلوا

 ةنادعولاوةببوبرلا نودحتجي اريثك سانلا يف نا متلعوانلعدق مهل لاقيو*

 ب ببلد يبب حسب بِ يحي م سس ب ب ببال

 ةفسرافلا 'امدق نم ةلاقملا هذه

 زوجي ال داوجلا نأب اوضق ثيح
 هاءدبا اش.هلفياال مشو نا

 يف ناك ولو رودقملا وه هدجواو
 :سحا وه اناووودتمؤ هلع

 ابترتو ماظن هعدبا امم لكاو
 يف هلوق (ةيناثلا )لعفل احالصو
 سل ىلاعت يرابلا نا ةدارالا

 فصو اذاف ةقيقملا ىلعاهبافوصوم
 هناكلذب دارملاف هلاعفا يفاعرشاهب

 اذلو عاميسلسس ]عاب نموابقتاع

 دابعلا لاعفال ادي سم ةنوكب فصو

 يفك داو اه علغلا ليمن

 يف ههذ» ىعكلا ذخا هنعو

 لاقل (ناملوقل(رةنلاعلا)اةدارالا

 نوكسلاو ب سف تاكرحا بلك ابعلا
 تادارالاو .مولعلاو دامتعا كا

 هذهب دري لو سفنلا تاكرح

 ةكرحلا اماو ةلقنلا ةكرح ةكرملا

 تلاق 15 ام ريغت ادبم هدنع

 يف تاكرح تابثا نم ةفسالفلا

 ىتلاو نر.الاو عضولاو ككاو فبكلا

 اضيامهةفاوو (ةعبارلا) اهلاوحا يللا

 وهةقيقحلا يفناسنالانا مهطوق يف

 اهبلاقو اهتلاندبلاو خورلاو شفنلا

 هنا ريغ ةفسالفلاةلاقما من ,عيهذهو :



 حبقلا نا ماظنلا بهذ.و ةيعبق

 وهو حيقلاةيتاذ ةفص ناك اذا

 يفف العف هيلا ةفاضالا نم عناملا

 اضرامبقهنم حيقلا عوقو زيوت
 لدعلالعاففاعنامن وكنا ف

 دازو مظل ىلع ةردقلاب فصوي ال

 اما لاقف رايتخالا اذه ىلع اضيا
 هيفا لعي ام'لمف لعردقي

 نا ىلع ردقي الو هدابعل احالص

 هيف سبل امايندلا يف هدابعل لعفي
 هتردق قلعت يف اذه مهحالص

 روما اماو ايندلا روماب قلعتي امي

 يرابلا فصوي ال لاقق ةرخالا
 يف ديزي نا ىلع ةردقلاب ىلاعت

 ىلع الو ائيشرانلا لها باذع

 ال كلذكو عش هنم صقني نا

 ا
 ةنجلا لها نم ادحا جرخي نا

 مزلا دقو هل ارودقم كلذ سلو

 ىلاعت هيسرابلا نوكي نا هيلع
 ناف هلعفي ام لع اروبجي اعوبطم

 نيب ريخت' نم ةقيقحلا ىلع رداقلا

 يذلا نا باجاذ كرتلاو لعفلا
 ا

 ناو هلعفي نا ليتسي كدنع ناف

* "3 

 ىشئاورك ذ ىنم نع الا هقلخي ال هنأ ماعلا ةينب يف ىلاعت هللا بتر دق دلاوتم

 ىلاعت هللابو كلش الب اهيلا لوخد نع رئازجلا كلت ىفراص يذلا وه اذبف
 نم رثك ١ هن هللا قلخي نا ناسنالا ادعام عونلك ينركت امو*قيفوتلا

 هللا نال هفالخب قدا ربخ تأي لو ىلاعت هللا ةردق_ يف نكمم اذهف نيثثا

 لك نماهيف لمحاونافوطلا نيحهتنيفسو مداسلادبلع ون سما يف لاق دق ىلاعت

 نوكي نا نكمي دقف اذه عمو لوقلاهيلع سيو الا كله أو نين انيجوز

 كلذ عجيالو نيثا سر لينا يما مالابلا ةيلطريمت

 لوقن امئاو ملعا هللاو ةنيفسلا ريغ يف هناويحو ءاملاتابن عاونا ضعب ءاقب نم

 طقف ةوبنلا هب تءاجامب عانتمالاو بوجولا ىلا لقعلا هجرخب ال اهف
 نم ملاعلا في آم. لكل .ىلاعت هللا جارخا ناكول هناوهو (رخ' ناهربو )

 كلذ ناكل ةدحاو ةعفد احل نيعناصلاو تاعانصلاو اه. ءالعلاو مولعملا

 كلذنوكي نا اما امل ثلاث ال نيهجو دحأ نمولخيال ةلواو لقعلا ةرورضب

 نماولءام ملل يضتقي مهيف بكى م عبطإ اماو ىلاعت هنمفيقوتومالعا يحوي

 مهعيمجل ةوبنلا تح دقف فيقوتو مالعا يحوب ناك ناف اوعنص امو كلذ

 ليلد الب لوقلا اذهب لاق نع ىوعد هذهو اذه ريغ ىنعُم ةوبنلا تسل ذآ

 نوركنم اهب نولئاقلاو امس ال هب لوقلا زوجت ال لطاب وهف هيلع ليلد ال امو

 مهنوكم ل يضنق ةعببط نع كلذ لك ناك ناو ملوق ضقانل حالف ةوبنا

 الب تاعاتصلا يف نيفرصتم 1 نيلكتم مولعلاب نيملاع

 اودجو كلذ ناكول ذا ةعيبطلا يفو لقعلا يف متو هو قرب لاحم اذهف

 ال هنا: يردن ةرؤرضلابو فاتخت ال ةدحاؤ ةغيبطلا ذا كلذك ادنا

 نم معب يت اي الصا ناكم يف الو نامزالا نم 00 دحا دجوي

 نم ةعانصب الو دحا اهاياهملعي م مل ةغلب ملكتي الو دحا هايا همّلعي مل مولعلا
 دالبلا نا نم لبق انمدق ام كللذناهرب و*دحا اهيلع هفقوي م تاءانصلا

 يتلايداوبلاونا دوسلاو ةبلاقصلا ضراكت اءانصل ارثك و مولعلاهيف تسل يبا

 فيقوت الو ميلعت

 تاعانصلا نمالو مولعلا نماثيشيرديدحا دبااهيفدجو, سين دما لالخيف يبرق
 -_'| ذا امناو قرف الف ارودقم ناك

 ىح



 يا ١

 ناو كلذ ئلغش ناب لفاشزإلا وا ٠ انلوق ةحص ةرورض
 كلذ ىلع اوت :ان و تاعامج اهاوس قلخ ىلاعت هلا نأ دانا الكا#

 نيهاربلا تع دقو يناهرب نع ًالضف عانقا ليدب الو الصا ناهربب

 رك ثودح دب الو بجوف ةرورض 717 نم دب ال هنا لبق انمدق يلا

 هيلع هل ليلد الامل اعدم كلذ نمرثك ا ثودح نئعذا نم'ناكو ىثناو
 هنضنةيركت دال لكو هلق ةيرح-دلل قاقثلاةزطل وو هذككت نانانز طاش
 يف اوفي ف نيلنسلاو ىراصتلاو دوهلاو نيئباصلاو سهلا دنملا 3

 الف *يهجلا اذه ةاج امو ىتناو رك ذ نم سانلا ثدحا املا يللاعت هللا نا

 يفسإلو طقف ءامسالا يف منع فلتخا اماو ىوعدلاب هيلع ضارتعالا زوجي

 هللب و عنام اذه نم عني ملفةروثك ءامسا ءردلا نوكي دق هنال ضرتعم اذه

 قيفوتلا ىلاعت

 أو ذلصا_ة ام كلل يف مثدنع دجن ملذ ( هنع هللا يضر دمع وبا لاق )

 2 يالك لالخ يف هل تاقو ًالصا فرقا ءذهركذ نلكتلا ن مادحا انلع

 مهفابطا ىلعأ ودق نوةايطلاو نةلطي لما اوملاهيف جرح اةعفد جرخااذاملاعلا يرتا و

 يف ةيرخسلا كلسم هب. تكلس ينا معو كعضف نيقرسلاو نيتلا نوعيدب
 ميلا ا مباكاونوكي نا يغبني تاقف معن يل لاقو .هداسفل هلوق

 اذه ينو كلذ نومبلي و 'تاعانصلاو مولعلا نم هيلع مه ام مثرخا نع ملوا

 رئازجلا رك د نأ هب. ضرتعا امب_ناكو.هبإ ءافخي الام ىوعدلا نالطب_نم
 ريثكو ريطلا نم ريغكو تاريثملاو لفلا اهيف دجوي هناو راجبلا يف ةعطقنملا

 ةلمج يف هلوخد سح وذ ركنب ال كلذ لك نا تلقف ضرالا تارشح نه

 نازيفلا لود !انيهاش نقف ندلبلا علال ىلإ نيلخا دل يرب ىفاتيلل تنال اجر

 نا عم ًالصا ترك د ام بجوي امكللذ يف سيلو كلذك لحّرلا ةلمجف
 تانوفعو: نادبالاتانوفغ .نم ىلاعت هللاهقلخي دلوتم عون * ناعون ناويحلا

 رخ !مسقو *نيح لك يف هل علاق نبا_ثنادعاواا لون انكفيللل ارق نطولالا

 28 ىلا 5 ءايننا

 كلذ نا ىنعمب ايهان !سم ١ ايداعم
 ةعامج 6-5 رهام بوكس

 باغ اهف موق ال ةححلا لاق هنا

 نم دحاو مهيف نيرشع ربخب الا

 0 او اةنجلا لها

 نيموصعم»لا ةايلوا مث ةعامج نع

 رئابكلا نوبكتر: الو: نوبذكي ال
 رتاوتلاال ةجحلا مهف

 .نروصحيال نم ةعامج بذكي
 لو هللا ءايلوا اونوكي ملاذا ١ ددع

 بحصو موصعم دحاو مهيف نكب
 ماحشلا بوقعي وبا ليذهلا ابا

 ناكو هتلاقم ىلع اهو يدالاو

 ةفالخ لوا ينيفوت ةنس ةئام هنس

 نينا ود جاوا كرا
 ميهاربا باعتصا 6 ةيماظنلا 3“

 علاط دق ماظنلا يفاه نب رايسنبا
 طلخو ةنيسالتلا بنك ى اريك

 نع درفناوةلزتعملا مالكب ممالك
 هنا اهنم (ىلؤالا ) لئاسمب هباحصا
 هرشوهريخ ردقلاب لوقلا ىلع داز
 فصوي ال ىلاعُت هللاناهلوقو ا

 يصاخملا و رورشلا ىلع ة ردقلاب

 ىلاعت يرابلل ةرودقم يف تسسلو

 هناب اوضق مهناف هباعصال ًافالخ
 اهنال المي ال هنكل اهياعرداق

 نازوحي ذا



 يت
 لاقوةدابعلعفلاو ”دعب ىلاعتهللا

 ضيرعتلا فرعي ملاذا هركلأ يف
 نا هلف'هيلع هرك ا ايف ةيرودلاو
 اعوضوُم هرزو نوُلَو بذكي

 لاج الا يف .هلوق ( ةنماثلا ) هنع

 لئقي مل نا لجرلا نا قاز رالاو
 زوجي الو تقولا كلذ ين تام

 جوت ةيرورنض نيهاربل تلقف كلت نود ةئيحلا هذه ىلا اضيا

 ىلاعتهللا.هجرخلا« نه لك ناكل: تلق'ام ناك ولدنا (اهنم) متلق اميفنلو انلف ام

 هنوسحمو كلذ نؤملغي خوبشلاو نانشلا ْس دوجولا ىلا مدعلا ن "م ُددلََح

 ظ نكل كلذ لبق اونوكي مم :او اوتدح هب نالا ممن 0و اسما نم

 داصحو ثرح نم ١ ملاعاو مهتاراحتو مهتاعاتصل مهلوت لاح ف ناللا ايثدح

 المن مدالوا ىلا هولقنل اذه ناكو لو كلذ يغو خبطو زبخو ةطايخو أو

 لن لك يرورضلا ملغلا يضتقي كدب الو كلذ, يرورضلا معلا مل يتقي
 غلبلو مئاقولاو لودلاو كولملا نم اءابق ناك امم ءىحلا اذه نم لقأب ءاج

 لها عيمج هلقني اًديشنالل ايارورض الع شانلا تا 8 كالذك انبلا جهل

 سلا عولط لقن امي ادب هيفكاكتشتلا 7 هل ممدهاشم نع ضرالا
 ةفانأل اههلا فالف دخلا اه هو فرداريللو ةدلرلاؤختنو او أه ووك

 قازرالاو صقتيوارهتلا يفدان.نا
 هللا قلخ ام اهذحا نيهجنو ىلع

 زوي اهب عفتنملا رومالا نم ىلاعت
 ىلعف دابعلل اقزر اهتل> لاقي نا

 عفتناو لكا اًدخانالاقنم اذه

 اطخا دقف اقزر هللا هقلخم مل امب

 هقلخي لام ماسجالايف نا هيفال
 هذه نمهبهللا < ام ٍينانلاو هللا

 وهف اهنم لحا ا دابعلل قاز رالا

 يا اقزر سنلف مرح امو قزر

 (ةفلئاخلا] هلوانتب- رهام نسف
 ةذارا لاق هنأ هنع ىمكلا كح
 قلخ الل .هتداراف دارملا زنغ هللا

 ةدََع 'يثلل هقلخو هل هقلخ ِى

 لوق هدنع قلخلا لب 'يثلاريغ

 لز:+ل ىلاعت هنا لاقو لحم ينال

 و ين ديما ءجاريصإ أعيعم

 اتنسحص ايحبرا روفغلز.1كلذكو

 ايااؤم ايفاعم اببنم اقزار اقلاخ

 هتلق لو ميدبذاغا هيردي ال لب اذه نوفرعإ ال ةبطاق ضرالا لها عيمج

 هي ابار رالازطا 7 |ةلرؤ بس ل كغ اؤب كامذإر كدا تاز ان وؤعتملا

 عيجل 8 را نا منت :ءملا لاحلا نفث سانلا نم دحا الو تنا هيف انفلاخت

 يفخي هودهاش امن ا ْثدَح "نم لك ىلا مرخ ١ نع ملدا | ملاعلا ناكس

 لقعلا لواب ايو ما اذه ضرالا ناكس نم دحا هفرغإ ال ىتح

 يخيف ةنوركي كاع راعوادف طاق تارك يلو لاق «* تدك

 امل نت انلقت نال هب 00 اا طم * ةباتتضراع اع 0

 دحانملوا اهو طقف ةدحاو ةأرءاودحاو لجر ربخ ىلا عجر امنا هانلق
 ياؤللب معلا بجوي ال هناف اذكه ناكاامو ناسنالا عونلا نم ىلاعت هلل

 اوربخ أ تارجلاب واج نذلاو ءايبثالا نا الواو كلذ يف نكمت وطاوتلا ذا
 نوكي نا انكم ناك لب هدحو لقنلا ةهج نم انلوق مص ام كلذ حمص
 تححص نم ربخا ال نكل مهن قلخلا لسانت ةعامج قلخ  أدتبا ىلاعت هللا
 !دحاو ذج الا يناسنالا عونلا نم يدب ل ىلاعت هللانأب هل 0 ةزجملا

 3 مبا دق مكاوهو (رخآ ناهربو ) موف قيدصت بجو ةدحاؤ ةأرماو

 ةرورض



 دي"

 دب ال هنا ءافنا يراوزشف ناع ربت اهددق ةةقواقعلا دخاز ا! زابا هنا

 وهف ةتبلا لاعلان ميش يفوه سلو هدوجونمدب ال ا ذاف دحاو || دوجو نم

 ديح ال ينلا ةرورضلابف كلذك كلذ ذاف ملاعلا ريغ *يش ةزورضااب اذا
 ريغ *يث ةتبلا لقعلاب دجوي سيل ذا ماعلل قلاخلا لوالا دحاولا وهف اهنع

 ةتبلا رثكتي ال يذلاوه الا هلا الهللا لوالا دحاولا وهف هقلاخالا ماعلا

 لوا الو ةتبلا هاوس دحاو ال هوجولا نم هجوب الو ةفص الو ددعب ال الصا
 يف انلق امئاو * هل كيرشالهدحو وه الا اقلاع العاف عرتخم الو الصا هريغ

 زاحلا ىلع ادحاو دعلا دنع ةغللا يف ىعسل يذلا وهو ماعلا يف درف لك

 ممسق اذاف ءازجالا ةريغك ةحاسمدل ناو مسقي نا لمت هنا ىنعم ريك هنا

 ناهرب انك دونر اع ينم سيموت دس اه اماؤرعبف ةرثكلا تربظ

 اذه .انباتك نخ١ يف ىلامعلا يف ءزج لكك ماسقنالا لاتحا بوجو

 لئاق ( لاق ن اف ) قيفوتلا ىلاعت هللابو اهنع ديم ال ةيرورض نيهارإب
 اهنم دحاو لك سيلا ءاجتلا فورح رئاسو ءاتلاو ءابلا يف لوقث اه

 نال هلثم نم ظفحت نا يغذي غش اذهنا قيفوتلاهللاب وهل( لبق )مسقني ال

 ادحاو اهنم

 توصلا تالا ضعب رصمب فرحلا كلذ جرم نم عفدنب ءاوه وهامنا فرحلا
 نيتفشلاو نانسالاو ناننللاو كنبللاو قلحلاو رديصلا تيياناو,ةئزلا نمرهل

 قيم ضيرع ليوط مسج عفدنملا ءاوملا كلذف اذه يف كشال ذاف

 لمت مسج وه فرحلاذ فرحا وهءاوملا كلذفةرورض ماسقنالا ىل-تحموبف

 ظ قيفوتلا ىلاع» هللاب و ةرورمض ةمسقلل

 6 نامز الب اوحا عيمجيوه ا؟ةاجلاعلا قلخ'ىرابلانا لوقي نم ىلع مالكلا 3“
 ناو وطاب الوئإق دال ا اني أر (هنع هللايضر دمحوبا لاق )
 هللا ةوق يف نكمم لوقل يذلا هيلا كار اظانو كلذ ىلا بهذي

 0 يناسنالا عونلا نم !قلخ (حلاعت' هنأ -ند نحن لوقت ىفلاو لاقت

 ىلا تلم نإ نف اضيإ نكمم اسيته مباك 000000
 م 7 نيا نش لاق ”اليلد دجي مل لف ةعاسددرتف هذه نود ةثيحلا كلت

 لوا دي 9 3“ للملا يف لصفلا

 منعا ال لاقف حراوجلا لاعفا

 مدععمدنم بولقلا لاهذا دوجو

 لاح يفاهعم ةعاطتسالاو ةردقلا

 لاعفا يف كلذ زوجو لعفلا

 اهب لعفيف اهمدقتب لاقو حراوجلا

 دجوي / ناو. ىلوالا لاحلا ف

 لاق ةيناثلا ةلاحلا يف الا لعفلا

 ام مث لعف لاح ريع لعفي لام

 ردغ هلعف ورفدبعلا لعف نم دلوت

 ال ام لكو ةحئارلاو ممطلاو نوللا

 كاردالا يف لاقو عمك مفرعي

 دنع هريغ يف نيثداحلا معلاو

 اهعدبي ىلاعتهللاناهياعثو هعارتسا

 (ةءباسلا)دابعلا لاعفا نماسيلوهيف

 معساا دورو لبق ركفلا يف هلوق

 ىلاعت هللايفرعي نأ هلع يجي هنا

 رصق ناو رطاخ ريغ نم ىللدلاب

 دبا ةبوقعلا بجوتسا ةفرعلا يف
 متو نسحلا نسح أضيا معو
 ىلع مادقالا هيلع مرو يقل

 :لديلاو.:... زوجيملاك «نيبحلا

 بذكلاك ميبقلا نع ضارعالاو

 ال تاعاطب أضإا لاقوروجلاو

 اهب دصقي الو ىلاعت هلل أهب داري

 لاظنلا ىلا دصقلاكميلا برقتلا
 .فرعي مهناف لوالا رظنلاو لوالا



 يف هبهذم ناف ة كلا يربح

 ةرخ الا يف نيرلخلا لها تاكرح

 دابعلل ةردقال ةيرورض ابلك اهنا

 ىلاعت يرابال ةقولخم اباكو اهيلع

 اوناككدابعلل ةيستكم تناك ول ذا
 فنرا هلوق (ةسماخا)اهب نوفلكم
 مطقتت نيدلخلا لها تاكرح

 ماد نوكس ىلا نوريصي مهناو
 كالذ ين تاذللا ممتجو ادومح

 عمتجتو ةنجلا لهال نوكسلا

 لهال نوكسلا كلذ يف مالالا
 بهذم نه فرق اذهورانلا

 رانلاو ةنجلا .ءانني يح ذا مهج

 بهذملا اذه ليذلاوب ,امزتلا امناو

 ثودح ةلئسم يف مزلأ | امل هنال

 لوا ال ينلا ثداوحلا نا ملاعلا

 ارا نحن انزل ىتلا ثيدارلاك ا
 ال ىنا لاق ا ال ةدحاو لك

 اكل ىاتهرال تاك تكيلرتا

 ىهانتت ال. تاكرحب لوقاال اك

 فوكس ىلا .نوريصي لب الوا
 يف همزا ام نا نظ هنأكو مئاد

 نوكسلا يف همزلي ال ةكرحلا
 اهناةءاظتسالا يف هلوق (ةسداسلا)

 ةمالسلاريغضارعالا نم ضرع

 بواقلا لاعفا نيب قرفو ةحصلاو

 *ي”
: 3 : : 3 
 هقيفوتو هللا نوعب ادن نيح اذهو ( هنع هلا ىضر دمع وبا لاق)

 لوقتف ا ددع سيل دحاولا نا نيييبت ينوه الا هلأ ال هللا اش نأ هدد 03

 ددعو هل واسمرخا هان انا و ه ددعلا ةصاخ نا قيفوتلا ىلاعت هللابو

 نا يه ةاواسملاو الصا ذدع هنمولخي ال :يش اذه هل ايواسم ننشر

 17 درفلاو درفلازا ىرت الا تئزح اذا هل ةب واسم اهاك ه ضاعبا نوكت

 ةسجلاو نانثالا وه يذلا جوزال ايواسم سيل درفلاو جوزلا ناو نينثالل
 يف ددع لك اذكهو ةثالثلل ةيواسم ريغ ةثالثلاو نيثالل ةيواسم

 هذهو ددعلا: ةصاخ وه يواسملا ريغو يواسملا نا انلوق ىنعم اذهف ملاعلا
 اًزرهكا# ناكلااول, ةيلوانسيلا لاني! دساوالا ناك ملف اهزيغ :ال اذدرارةاوانبملا

 || امأ اذه ارينك سيل يذلا وه ةيقملا لع قلطملا دجاولا نال كش الب

 الب ريثك وهف ضاعباهلناك !.لكو# مياس سج يذ لكدنء هبف كش ال
 ال يذلا وه ةرنورض دخاولاف ادحاو سيل ةرورضلاب اذا وبف .كش

 اًددع سيل هيؤاست هل ضاعبا.اليذلا دحاولاف هيف“ كشاال ذاف هل. ضاعبا

 نادهشي لقعلا ةرورضو محلا ناف اضياو نين نا اندزا ىذلاوهو

 ذا الصا ددع ىلع ردقي م ادق خلو !ككاولل نكي ملول ذا دحاو 558

 دعل الا دودعم الو ددع ىلا لصوي ال يذلا دودعملاو ددعلا ادبم دحاولا

 ماعلاو الصا دودعم الو ددع ماعلا يف دجو | دحاولا دجوي ولو هدوحو

 ملاغلايف انرظن الف ةر ورمض دوجومدحاولاف ةدوجوم تادودعمودادعا هلك

 نه هجوب َهَتِب ١! ةمقل ا ىلع ادحاو هيف دجن )أير ورض [يعيبط ارظن هلك

 ماسقنالاب شكل ةئرغل لمتح مسقنف ملالا نم مرج لك نال هوجولا

 نامزلاواهب كرهت ماسقتاب ةمسقتم اضيا يعف ةكرح لكو ةياهت الب ادبأ
 ماسقناب أضيا ةمسقنف ةدم لكف كانلا ماسقناب مسقنموبف كلفلا ةكرح

 لصف وا عون وا سنج نم لوقم لك كلذكو ةدملا وه يذلا اهب كرمت
 معي نما اذههلماح ماسقناب مسقنم هناف مرج يف لوم ضرع لك كلذكو
 هاك لما لك لهل يلم يعلو لإ دار ا

 ةنا



 ا
 اذهستقا ائاوهتاذهتاحو ةايحي 1 0

 : 1 : 0 0 انلق * يداولا ءيطاش نم ةرجتلا نهر وطلا بناج نم ىسوح ملك ىلاغت
 -. ندي /

 قولخم كلذ لكو روطلا بناجو يداولا ”يطاشو ةرجيشلا يف ثدح | اه 2 ازيلال ا ملكتاو مكارم انا باجحلاو قولخمب ىلاعت هللا لعف ملكت لا

 نأ وه اما ةيحد ةروص يف مالسلا هيلع ليربج لوحت كلذكو ثدح
 مبلكو روصلا نم !ًئواش اوف اهب نولوحتب ةوق نواو ةكلالملل لعج ىلاعت هللا

 ءارو تسيل تافصلا اءاو هجوب
 يف لب هتاذب ةمئاقيناعم تاذلا

 لئاقلالوق نيبو 1 ماع ناك ناو ىراصنلا ىلع هب ضرتعي اممو ( هنع هللا ىضر دمه وبا لاق) 1رقط ا كلذ يف ىلامعتهللا فالخمب ضارعالا مههلع 'بقاعت قولخم زاوالاوا بولسلا ىلا مجرتو هتاذ 3 ْ
 داق نم لك ىلع ير ورض ناهرب هنكل مهعيمج لع ايرورض اناهرب سبل
 مل مطاق ةيقراملاو ةبقاميلاو ةرطاسنلاو نوبكلملا اه. لمعي يبا عئارشلا مينم

 نيهجو دحا نم نولخي ال مهنا كلذو مهضعب عمان ترج ةلئسم يو

 اواوقي نااماو مالسلا هيلع ىتسسع دعب ةوبنلا نالطبب نولوقي اونوكي نا اما
 مهمزل* مالسلاهيلعددعب ةوبنلا ناكماب اولاق ناف*مالسل هيلع هدعب اهناكمأب

 يتلا فاوكلاب همالعا لقن_ تبث ذا سو هيلع هللا لص دم ةوبنب رارقالا

 نالطب اولاقناو * مالسلاو ةالضلا مهيلع هريغو ىسيع مالعا تاقن اهلثمب

 ماراص + ةيعنارش عج كرت مهمزا*مالسلاهيلع ىسع دعب ةوبنلا

 مهتحابتساومدايعاورهكانمووملا نم هعانتماو مهءايصو دحالا مهميظعتو
 يف بكارملا لها ىلع حاكتلا رحتو ناتنملا كرتو مدلاو ةتيملاو ريزنخلا
 لب ةتبلا "يش ةعبرالا مهليجانا يف هنم سبل انركو .انلر علك 01ريال

 تامل لاق مالسلا هيلع هنا اهيف ذا مويلا هيلع ثام لكل ةلظبم .مهليجانا

 دايغاو تبسلا هدعب هباحصاو وه مزنلي ناكهئاوةاروتلا عئارشنمايش زيغأل
 ةوبنلادوجو نم اوعنم اذاف مويا هيلعممام لك فال هريغو حصفلا نمدوهلا

 اهعراشناف الاو مالسلامهيلعءايبنالانغألا ذخوت ال عئارسشلا تناكوهدعب
 نوكي ام ظعا اذهو يات هللا لع مكاح مالسلا ميهلع ءايبنالا ريغ نع
 نع هرقل ريغ مهنيد يهيتلا مهعئارشف نزسلاو بذكلاو كريشلا نم

 هيف كش النيفبب لجو زغ هللا لع تازغفم اني قشر الس نون

 يفأ لوالا نا «تاذ وهب ماع

 وه تاز تانثا يناثلاو ةفصلا

 يه ةفص تانثا راكم كف

 ليذحلاوباتيثأأ ذاوتاذ اهنيعب
 تاذلا ًاهوجو تافصلا هذه
 وا ىراصتلا ميناقا اهنيعب يصف

 تبثاهنا (ةينانلا) شاهيبا لاوحا

 يرابلانوكي ال لم ال تاذارا

 نم لوا وهو اهب اديرم ىلاعت
 ادع فاك 1132 كوم

 مالك يف لاق(ةثلاثا)نو رخنأتملا

 يف ال هضعب نا ىلاعت يرابلا

 فِ هضعبو نك هلوق وهو لح
 ربلاو يهنااو رمالك لع

 نيوكتلا سعأ ناكو رابكتسالاو

 فيلكتلا رمأ ريغ هدنع

 هلاق ام لثمردقلا يف هلوق(ةعبارلا)

 ىلوالا ”يرّدق هنا الا ةباحصا



 أ 0 نائع نوكي ن اًزوجو لق
 ر لوق |” قل ا < د ىلع

 7 ىف ةقي رطلا اديمو ةلزتعملا

 ا ورم هققاوو ةرثعلا ةعاو ةراعصلا

 هلع داز زوه.هذم ىلع ديبع نبا

 ال نيقيرْثلا ذحا قيسفت يف

 نالجر دبش ول لاق نأب هنيعب
 لجرو ىلع ثم نيقي رفلا دحا نم

 لبقلإل ريبزلاوةهلط وامركسع نم
 نيقيرفلا قيسفت هيفو امهتداهش
 تكفا والا ده اجب

 ًافورمم تريدكلا ءاوز نم قرت

 لضفلاب اروهشم لصاوو دهزلاب
 باىصا(ةيليذملا) ثدنع بدالاو

 ليذحلا يبا نب نادم ليذمحلا يبا

 ةفئاطلا مدقموةلزتعملا خش فالعلا

 اهلع رظانملاو ةقيرطلا ررقمو

 دلاخ نب نام نع لازتعالا ذخا

 ءاطع نب لصاو نع ليوطلا
 مثاهيلا نع لصاو ذخا لاقي و

 , دمج نب هللا دبع
 نب سما رع دعا لاني

 درفنا اماو يىرصبلا نسحلا ىلا

 (ىلوالا )ذعاوق رشعل هباحصا نع

 "انتل م ماع ىلاعت يرابلا نا

 4 ىج هتازهتردفو ةردشب رداق هتاذ

 ا

 لوقوداحتالل لاطبا اذه لاقيف القثنا الو هلع اناك ام معلا الو يرابلا

 نا اهيف ىلا ميتامال فالخو “اوس كاذ يف هريغ ٍظحَو هظح نأب مم أ

 حيبسملا مهنم ةفئاط تأاقو*نفدو لئقو دلوو دسجتو ءأمسلا نم لزن نبالا

 بر حيسلا نب ١ نولوقل متنا مهل لاقيف هنم ىلاعت هللا هطاخ هللا باج

 ةكيط - دنع حيملاو قولخم م دنع باجحلاو قلاخ 1ك

 نيتعيبطلانودبعتا انو ريخاف ةيتوهالو ةيتوسان ناتعيبط كضهإ دنعو ةدحاو
 امهدبمن اولاقناف#ىرخالانوداهادحانودبعت ما ةيتوسانلاوةيتوهاللا أعم

 ام جيتا اذهو ىلاعت .هللا عم اقولخم اباححو اناسنا نودبعي مهناب اورقا أعيمج
 نودبعت افاف مهلىليق هدحو توهاللا دبعن لب اولأق ناو* كرشلا نم نوكي

 ىرخالا نود |اهادحاالا نودبعت متساو ناتعيبط هنالدلك' الحيسملا فص

 ةيروطسنلاو ةيكلملا لوق نف هبلصو حسملاتوم نعنوا أسي كلذكو#
 كو يف متناف محل لاقيف*ةصاختوساناا ىلع عقو اهنا بلصلاو توما نا

 نال طقف هفصن بلصو هفصن تام امنا هنال نوبذاك بلصو خيسملا علام

 ف امم امعاك ٌتِوساتلاو توفاللا ىلع مقاو كدنع حيسملا معنا

 يش هلالاو ناسنالا ةيوقعتلا" نم: لاق نم لكو رخأللا نود اهدحا

 2 ,ه هلالاو هلالا ذبع ادآأ هنال اناا كفي "ترآ ةفقليأ ةناف“دحاَو

 هل الا مهتم لاق نم لكو *قولخم ناسنا هبرو اناسنا دبع دتف نادنالا
 || ىلاعت هللا عن باجحلا ىف ممل لاقي اذكهو*داحتالا لطبا دقق ناسنالا ريغ
 هناو ةلمج اذكه حيسملا ةدابعب اورقا دق ذا مهعيمج مهمزايو «اوسب ءاوس

 برضو قرعو ناتيحلاو زبخلا لك أو عاج هنا ليجنالا ينو قلاخ بر

 ةلاذر اذهب نك بلصو معلو برض هلالا ناوعاجو 1 أ مهبر نا

 حيسلانأب نيلئاقلا ةيبوقعيلاو ةيكلملل لاقيو*نالظب ناببو لوق شو
 هللا نياوه ناسنالاق هلو ناسنا مسيسملا نا متزرقا دق ميرم نباو هللا نبا

 نواوقت ام اوناق ناف * ةعانشلا ةياغدذهو منرمنبا وه هل آلاو يم نباو

 هناو باجح ارز نموا ايخو الا هللا هلكب نأ رشبإ ناك امو كباتك يف ايف

 ىلاعت
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 مالسلاهيلعلي ربج رثا نم يرماسلا اهضبفيتلا ةضبقلا يف تناكينللا ةوقلا

 هللب و ةانرك ذ يذلا هنع هللا يضر سابع نبا لوق وهف هيلع دمتي يذلاو
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 لئاوالا اهنم رذح دق ةيبغش ةدسافةمسق هذبف هل راكتالا ما هباصإ رارقالا

 مث اضرف اوبجوا مهنا ثلذو مالكلا دودج ةفرعملا لها اهيلع هبنو اريك

 مسقلا نع اوب رضأو رارتاب ضرف اماو.راكلأب ضرف اما نيمسف ىلع هوعسف
 اطلاغم بفض وا لهاج الا هسفنإ هب ىضري ال اذهو هورك ذيل جيلا

 سانلا مزاي له لوقي نا انهه ةقيقملا امناو هب ”رتغان شاغ هسفنل نباغ
 مهمزاي ملا هبلص راكتاب وا يسملا بلصب رارقالاب ضرف نارقلا دورو لبق
 باوجلا قحو حيعصلا لاّرسلاو ةحيوبصلا ةجسقلا يه ذهف كاذ نم * يشب ضرف

 الو رارقأب الُكلذ نم * يشب ضرف نارقلا دورو لبق طق سانلا مزلي مل هنا

 قدص نكمم يرورضلا لوا تحري دلو رتملا مطعم اربخ ناك مئاو راكلأب
 ةلزنمب وهو تلذيف باذك هلقاننوكي نا نكموةريثك ءايبنا لتقدقف هلئاق
 ضرفلا ام دسافلا :لازوسلا اذهب ضرعملا اذهل لاقيف راديف بيغم *ىثش

 كلذل راكتألا ما الجت اهيف ني رارقالا رادلا هذه, يف ايف .نمانلا ىلع
 ضرغبن ارقلا لبقاباتك لجوزع هللا لزنيملو *٠يش هنم مزاي ال هلك اذبف
 دعب ضرفلا مزلا اماو هراكتأب الو ٍلسو هيلع هللا لص حسا بلضب رارقا

 ممو دبلص نوي راوملا لقن دق اولاقناف*هباصب ربلا بيذكتب نارقلا لوزن

 مهوقلو مهمالعاو مهتوبنل نولقانلا قيفوداهللابو 5 ليق*لودعو ءايبنا
 يذلاثياثلااب لوقلاو هبسن ينبذكلا مهنع نولقانلا مث مالسلا هياع هباصب

 كلذا لقانلا ناك ناف هب رفاكه يلءرتفم ىلاعت هللا لعب ذاكوهف هب لاق نم
 امونيبذاك ارافكألا لوب وىتمو انحنوي ناك ةفاك اوناك و ااقداص جهنع
 بذاككافابذاك مهنعانركد ام لقان ناك ن او نيب اوما اص نم طق اوناك
 مثومساكتم لاقو#نيملاعلا برهتادألا ومدقملاهيوقلا لابف ةجج هلقتموقي ال
 قراف الو ةكرج الو ةلفن نكي و ليجنالل ديلقت وه امئاروكذملا داحتالان ا

 جدم منا وجو .انموع. كرملا

 ريخلا لاصخ عمجتتسي مل قسافلاو
 ىمسإ الف حدملا من ناس الو

 قاطم رفاكب وه سلو انمؤم
 لاهتارئاسو ةداهشلا نال اضيا

 اهراكت الهجوال فةدوجو مري

 ىلع اينالا نم جرخ اذا هنكل

 لها نم وهفةبوت ريغ نم ةريبك
 ةرخ الاف سيلذااهيف !دلاخرانلا
 ةنجلا يف, قيرف نايرفلا الا

 هنع ف فخم هنكلريعسلا يف قيرفو

 قوف هتكود نودتو ,باذعلا

 و رمت كلذ لعهعبات ةراتكلانكرد

 يف هل اقفاومناك نأ دعبديبعنبا
 ةدعاقلا ) تافصلا راكتأو ردقلا

 نريقيرفلا يف هلوق ( ةعبارلا

 باحصاو لا باحصا نم

 هنيعل ال "يعن امدحا.نا نيفص

 هيلتاقو نامع يف هلوق كلذكو

 قساف نيقي رفلادحا نا هيلذاخو

 نينعالتملا دحا نا ام ةلاحال
 هلوق تفرع دقو هنيعبال قساف

 نيقيرالاتاجرد لقاو قسافلايف
 لبق ال م امتدابش لبقثال هنا

 لوبق نوحي لذ نينعإلتملا ةدابش

 ةقاب ىلع رييزلاو ةحلطو لعةداهش



 بسلاو نيتلزنملا نيب ةلزنملاب لوقلا

 نادل لع دحاو لخد هنادي
 دقل نيدلا مامااي لاقف ىرصللا

 نؤرغكي  ةعامج اتنامزيف تربظ
 ممدنع ةريبكلاو رئابكلا بامصا

 ةيديعومثوةلملا نعهبجرخي رفك
 بارصا نوجري ةعامجو جراوخا

 رضت .ال مثدنع ةريبكلاو رئابكلا

 مهبهذم لعل معلا لب ناميالا مم

 رضي الو ناميالا نم انكر سيل

 مغني ال اك ةينصغم نامالا عم

 همالا ةئجرم مموةعاطرغكلا مم

 اداقتعا كلذ يف انل ء فِكف

 نآلبقو كلذ يف نسحلا ركفتف

 ال اناءاطع نب لصاو لاق لع

 نمو ةريبكلا بحاص نا لوقا
 وه لب قلطم رفاكالو قلطم
 نمومال نيتلزنملا نيب .ةلزنم يف
 ىلا .لزتعاو ماق مث رفاك الو

 ( رصسلا تاناوطسا نم ةناوطسا

 نم ةعامج ىلع هب باجا امررقي
 نسحلا :لاقف .نسحلا .بارصا

 وه ىمعسم لصاو انع لزتعا

 هري رقث هجوو ةلزتعم هباحصاو

 نرعع ةرابع ناميالا نا لاق هنا
 | ىمس تممتجا اذا ريخ لاصخ
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 ' لجر ةئام ةرضحب رجاه قليل. لسو هيلع هللا ىلع يبنلا جوركت اهل اليحمو
 ربخت ايل ام اء او*هوري لف هنعمتراصبا هناحبس هللا سحح دقو شيرق نم

 مطف هنال كلذ لاقي نا زوحي الف ةفاكلا ىلع هبش هناب لجو زع هللا نع

 ينأي ناالا نكمملا يف لخبدت ال مئابطلا ةلاحاو ةعببط ةلاحاو لاحلا ع
 نينثالاو دحاولا لع هيبشتلا اماو# هلوبق مزليف لجو زع هللا نع نيقي كلذب
 دحاولا قلع كلذ زوجي ةفاختسلاو .لقعلا دقف كاذكو زئاج هناف كلذوحنو

 ءوبلصامو هولتق امو ىلاعت هلوقو *اهلكة عاما ىلع زوجيالو كلذو نو نيثالاو

 نم مهفالشالا !ديلقل نولوقي نيذلا رع نابخا وه افا مل هبش نكلو
 اع! لوقلا ممل ميش «الؤبف,ءينلتسو لتق مالتلا هيلع نإ دوزبلاو ىزابمتلا
 مهطرشوت قولا كلذيف ءوسلا خويشممل نوهبشملاناكوهنم ةهبش يف اولخدا

 نم اوذخا امناو كلذ نكي مل هنا نوملعي مثو هوبلصو .هولتق مهنا نوعتدملا

 هونفدو .ةولزنا مث سانلا روضح نم عنموراتلسا يف هوبلصو هللقف مهنكما

 انبي نا دعب ىراصنلاو دوهملل لوقن مث* الر بخلا هبش يلا ةماعلا ىلعاهيوق
 نع تلقن دق مكأرك نا ةلئسما هذه فيمن عاب ناز هنةقش لوك
 مالسلا هيلعنوراه نعو دنع مارحوهو ءأءا ءطوو اقوسف مكايبلا اهلنا

 دقو هماما صقرلاو هتدابعب مثرماو ليئارسا ينبل لجعلا لمع يذلا وه هنا

 نعو كلذب الا نعو هريغ ةدابعنع مالسلا مهيلع ءايبنالا ىلاعت هللا هزن

 هيلع ىبوم مهنم ةايبنا ىلع اذه مهلك اوزوج اذاف ةليذرو ةيدعم لك

 صفقرلاو لجعلا لمح سنج نم هب مثورما أم نا ناك مهئايبنا رئاسومالسلا

 ناملسو دواد ىلا هوبسن امرئاسو ءامالا ءطو سنج نمو هتدابعب رمالاو

 روخي ناك .لجملا نأب فترورفيمثو اهس ال مهئايبنا رئاسو مالسلا اهيلع

 نكلو ةفاك لقن هنم +ىش سيل نأب هلكاذهيف انباوخ نحن اماو «هعبطب
 سابع نبا نع اني ور ام ىلعوه اماف .لبعلا راوخ اماو هيف اوبذك داحا لقن
 هربد نم جرختو هيف نم لخدت جيرلا ريفغص ناكاما هنأ نم هنع هللا يضر

 لجا نم كلذ ناكك هعبطب راخ هنا حص وأ حو طق هعطب راج هنا ال



 يك ةول#

 يف هلك اذه رظنت دعب ىلع ةفقاو تناك لب هبلص عضو» نوضح ىلع )
 دهشي ربخب لب ةفاكب الوقنم هبلص: نوكي نا لطبف دنع ليحنالا صن
 ليجنالا صن ذئتليل نوي راؤلا ناك امو هيلع ًاطاوتم موتكم هنا ىلع هرهاظ
 ني ركتسم مهخاوراب نيب راه دهشملا كلذ نعابيغ مهسفنا ىلع نيفئاخ الا

 هل لاقف راهنلا ءوضب اضيا نهاكلا ناقيق راد لخدو:ررغافصلا نوعمش ناو

 ربخ لقني نا لطبف رادلا نع اب راه جرخو دعجو ىنئناف هباكحا نم تنا
 هلَقثي نا فيكت قدصلا هب نظن نا ىلع هيلع سفنلا ببطت دحا هبلص
 كنئوا نا ىلاعت ىنع امن ملل هبش نككو قلت هلوق ىنمم ( اذهو) ةفاك
 مهدلق نع لع اوهيش مث هياع !وطاوتو لطابلا اذه اوربد نيذلا قاسفلا

 و بدك مهنا نوملاع كلذ يف نوبذاكم هو هوائقو هوبلص مهنا مهوربخاف

 اهلعل ذا اهلك تاوبنلا تلطبل ةيلس ةساح يذ ىلع كلذ هبشي نا نكما

 كم الز اللك ئافنللا :يرلطنل نعال: نكس نوت ةييلاالا ناو عا تلزم

 ينو سلاح نميفو نيلي و لكي ايف هيلع هبشي انمهدحاو لك نوكي نأ

 لوقو فخسلا ىلا جورخ اذهيفو هساوح ىلع هبشم وا متان هلعلف وه ثيح
 لبحلل انردنا اننا كلذو كلذ لثمنحن اندهاش دقو ةقاملاو ةيئاطسفوسلا

 هيف أشعت يريغو انا كلذ انو رطل ىلا نب ماشه دياوملا نفد روضحل

 نيللسملا ماكح نم ناكح ناليلج ناخيش هلسغ دهاش ذقو نفكم صخش
 ءالضء ةعامحو هللا هجر يبا تببلا جراخو تيب يف ةاضقلا لودع نمو

 ةعبسلا وحن اروهش الا ثبلي ل مث هيلع سانلا نم فولا يفانيلص مث دإبلا

يلعتاذدو ةفالخلاب كلذ دعب عيوب و يح ربظ ىتح
 تساحو يربغو انا ه

 ماياو ني رهش ريغ ماوعا ةثالث قبو هتي ارو هيدي نيب
 دقف ةفاكلا ىلع هي ومتلا متزوج دق هلوق اماو « هنغ هللا يضر دمتوبا لاق»
 كلذ زوجي ال فيكف ةفاكأمنا حصول ىتحو طق ةفاك نكت لاهنا انيب

 ولف تانكملا ىلع لمي ال ةرورض وهف ساوحلاو مئابطلا ليحت ةيا لكيف
 مهساوح ىلع اما مث 4 هنا ىلاعت هللا ريخ ناكل ةفاك كلناك اهنا حص

 تانكسلاو تاكرحلا يف ةزوص#

 لاق ملعلاو رظنلاو تاداتعالاو

 لعفاب دبعلا بطاخي نا لي تسلو

 نس<وهو لعفي نا هنكم الوهو
 *ةلوم لاقل اوأرأ دلف ألا :ةشفل“ ارم

 ةزودنملا دكت انوا حوف

 تالكلا هذه لغ تاي اب لدتساو

 هيدللا لا عضت لابوك ولو و

 كلا دبع ىلا :اهبتك يرصبلا

 لوقلا نع هلأس دقوناورم نبا
 قفاوي اب هباجاف ربجلاو ردقلاب

 اهيف لدتساو ةيردقلا بهذم
 نملئالدو باتكلا نم تاياب
 ٌءاطع نب لصاول. ابلعلو لقعلا

 فلسلا فلاخي نم سلا ناكاف
 0 0 «» .٠

 هللا نم هرشو هريخ ردقلا نا ف

 اهيل ممجلاك ةلكلا هذه ناف ىلاعت

 ظفللااذه لمح هناسمعلاو مدنع

 ةيفاعلاوءالبلا لغ ربخلا يف دراولا

 ءافشلاو ضرملاو ةحارلاوةدشلاو

 كلذ ىلا ريغ ىلا ةايحلاو توملاو |

 زل: نود ىلاعت هلا لاعفا نم

 ني رداصلايبقلاو نسحلاورشلاو
 قالؤكو ءواتملا باتلكككأ نت
 تالاقملا ىف هل زتعملا ةعامج هدر وا

 ) ةئلاشلا .ةدعاقلا ) ميباحصا نم



 بتك ةعلاطم دعب ايف هباحصا

 ىلا اهيف ممرظن ىهتتناو ةفسالفلا
 لع هنوك ىلا تاغصلا عيمج در

 ناتفص امهناب
 ةعيدقلاتاذلل نارادتعا اهناتيتاذ

 هلاق م ناتلاح وا يئابجلا هلاقاك

 يرصبلا نيسحلاوبا ليمو مثاهوبأ
 ىثو ةدحاو ةفص ىلا اهدر ىلا

 ةفسالفلا بهذ ءنيعكلذونملاعلا

 ناكو كلذ ليصفت :ركذتسوؤ

 ذا كلذ يف مينلاخي فلسلا
0 

 (ةينانلاهدعاقلا ) ةنسلاو باتكلا

 كلذ يف كلس امناو ردقلاب لوقلا

 ناليغو ىنهجلا دبعم كلسم

 ءاطع نب لصاو ررقو قشمدلا

 رقيب لم ردك 1ةتفاقلا هذه
 يرابلا نا لاف تافصلا ةدعاق

 نآزوجم ال لداع يكح آت

 392 ابو :لطورش وبلا فاضي

 سم ايام فالخ دابعلا نمدي رينا

 مهيزاجي مث ائيش مهيلع محيو
 رشلاو ريخلل لءافلا وهدبعلاف ةياع

 ةيصعملاوةعاطلاو رفكلاوناممالاو

 ىلاعتبرلاو هلعف ىلع يزاحلا وهو

 دابعلا لاعفاو هلك كلذ لعدردقا

 محل م أ رداع

 هللا نا تبجوادقف*هبلصل راكتالا ميل ضرفلا ناكمِتلقناو* هيفاما اذه

 «هراؤ

 لب مكتفاك لوق لاطبا اذه. يفو تفاوكلا بيذكت سانلا ىلع ضرف يلاعت
 دلب لك نع رلاعلا يف ناك ربخ لك لاطبا لب مئارشلا عيمج لاطبا
 هيف أم اذه ينو متعقوو ملاعو فوسليفو ينو كلمو

 ةلاوحلاةياغ يفةدساف اهلك تامازلالا هذه ( هنع هللا ىضر دمحوبا لاق )

 ال انايب ةي رورضلا نيهاربلاب كلذ نوديبم نحنوىلاعت هللادمحب لالعاالاو
 نا قيفوتلا هللا و لوقتف*هتوقو ىلاعت هللا لوحب مهف . ىندا هل نم لعنخي

 ةفاكلا نال طق ربخلاب ص الو ةفاك طق هلقي مل مالسلا هيلع حبسا بلص

 مدعو مهقرط ذبانتل اطاوتل م اهنأ نقوي يت ةعامجامايهاهلقن لوبق مزلي يبل
 عجر وا ةدهاشم نع هولقن يذلا ربخلا ىلع ممرطاوخ قافتا عانتماو مهئاقللا

 هنم عنتمي ريتك ددع نوكب نا اماو !دعاصف نينثا اوناكولو ةدهاشم ىلا
 ربخي اوربخاف هيلع اًوطاوت ام ناس ىلع يداّتلا. ىلع ةعيبطلا يف قافثالا

 |هادحا لثم نع نوتغصلا نيتاه لها دحا هلقن امث هيف اوفلتخي لو هودهاش
 ابلقت لوبق مزلي يتلا ةفاكلا ةفص هذهف ةدهاش» يلا غلب, ىتح اذكهو

 [ىانكالا اةانينجوا ةويم اوناك دايو ةدينلت ىلل اههءاص) هيك ناييشيو

 بلص ربخ لقت نيف انرظن كلذ حص اذ ناهربب الا هلحص ىلع مطقب الو
 اليج اهلقن يف كشالب ةفداص ةيظع ف اوك هاندجوف مالسلا هيلع حيسملا

 ةفصلا تلدبت كل انه ناف هبلص ةدهاشم اوعدا نيذلا ىلا ليج دعب

 ةوشرلا لوبفو بذكلا مهنم نوعنم نيعمتجم ني رومأم اظاملا حدغرو

 فوخ اراه ةذخا ىلع اومدقي مل مهناب نورقم ىراصنلاو لطابلا لوق ىلع
 ةبشخلا يفقبب مل هناو ميصفلا نع سانلا قارتفا دنع اليل هوذا امناو ةماعلا

 ناكميف الا بلصي ل هناو كلذ رثا لزنا هناو راهنلا نم تاعاس تس الا

 بلصب .افورمم ًاعضوم سيل راخفلل كلام رافن ناتسب يف هنيدملا نع حزا
 اأو نا ىلع طَرشلا يسر هلك اذه دعب هناو كلذا ًاقوقوم الو بلص نم

 ةماعلا نم ةأما يو ةزال دجملا محرم ناو كلذ اولعفف هوقرسس هباحصا نا

» 

 مكعب



 *يةا/و“

 اوقراف * ةا.> الو هلعالا اولاق ناف*ةاح الودللع ال ما ةايحو لع 11

 ع و ةايح هل يذلا بالا ريغهناكلذ عم اولاق ناةر ورض م مزأو مهعامجا

 ريغكشالبوههل ةايح اليذلاو لع هليذلا ريغ كش البوه هل لعال امذا

 م مزا* ةايحولع هل لب اولاق ناو#ةينارصنلل مهنمكرت اذهو ةايح هل يذلا

 هملعو بالا لعوم يذلا نبالاو هتايحوهلعو بالا ةسمحخ نينلزالا نا

 لاق ( دقو ) قرف الو سدقلا د نع شا نول أن اذكهو# هياكل

 اونوكي نا اناطلس ماطعأ هب نمو مهنم هلبقل نف هليجنا لوا يف انحوي
 مثلا ةوهمش الو مد نم اودلاوتي ل نيذلا همساب نوتمأولا كلوا هللا دالوا

 ةدال و نم ا 000 مصف هلل نماو دلاوت نكلو لجر هابالو

 اوس حيسم 0 يزلاك بالا صهوج ند نوكلاو ةيل

 اذه تك” لما ارق نقط لئاق نيعللا :انخوي بذك دقفالاو قرف

 نأب فكرولوقي نيذلا ةيرعشالا مزاي اذهو هنم عل كك اكل نأ اذه

 راك اولع نولوقي اع هلا ىلاعت هللا ريغ امه هتردقو ىلاعت هللا 5

 فا هكلاةطاقلت لا شطشاتر فراشلاو دقن اناا لك قلتو اعل

 يسم نا ىراصنلاو دوهلا تاقن دق مهلئاق لاق نا

 : 6 هيلع هللا ىلص هناب نارقلا ءاجو لئقو بلص دق مالسلا هيلع

 فاّوكلا هذه ىلع متزوج ناف اذه ناكف يك انل اولوقف بلص لو لقي
 لطابلاَل من سانجالاونادلبلاو نامزالاو نايدالاو ءاوهالا ةنملخملا ماظعلا

 هناتكو 'هعئارشو 5 مالعا تلقن ىلا اك نم ىلوا كلذب تسيلف

 سللكلا متزوج دقف * لطابلا لقناو 550 مييلع هيدشا متلف ناف*#

 ىلوا تفاوكلا رئاس سيلف اهيلعستلم اضيا كتفاك لملف فاوكلا ىلع
 كدنع حيسملا بلصإ رارقالا ضرف فيك انل اولوقو ميتفاك نم كدب
 ىلع ضرفلا ناك متلق ناف*هلئقوهباص نالطب - ربخلا دورو لبق

 سانلا ىلع ضرف ىلا عتهلا نارارقالا علو نم بجو*هبلصب رارقالانئانلا

 هب نيدتلاو لطابلا قيدصت سانلا لع ضرف ىلاعت هلل ناولطابلاب رارقالا

 لوا ا للملا يف لصفلا

 الو ءاوسب ةيلزالاو هللا

 ارابتخاو اناهتما مالسلا مهلع |

 كلييل
 غب اوفلَْحاَو +ةنبب نعى نم

 رم ةمامالا

 ل لاب البت
 ص هي د

 تزِمت ىتااةلاقملا نم ةفئاط ةفئاطب

 باعضا(ةيلصاولا)اهباكضا نع اهب

 لازغلا ءأطع نب لصاو ةفيذح يبا

 ا قرشا للا 3807 5

 يف ناكو رابخالاو مولعلا هيلع

 كد نب ماشه و كألملا دبع مايا

070 
 ىو ةنب نع كله نم

 2 منارات وكلا

 ىف هلق

 يف برغلاب جرخ يذلا يسحلا

 محل لاقيو روصنملا رفمج يبا مأيا

 ا رودي مهلازتعاو ةلضاولا

 ىننب لوقل ((ىلو الا هدعاقلا ) دعاوق

 ا نه ىلاعت يرابلا تاذص

 كار فو 1 أر زدفلاو

 ةحيضن ريغ اهثدب يف ةلاقملا هده

 هللا دبع نت 0206 دلب

 اهف عرشي ءاطع نب لصاو ناكو

 ىلع قافتالا وهو رهاظ "لوق ىلع
 فنريبدق نيا دوجو ةلاحت“ا

 ةفصو ينعمتثا نمولاق نييلزا
 م 5 1 + 1

 تعرشام او نيا تنث ادقف ةميدق



 قممسهاهرشواهريخهلاعفال قلاخ

 رادلا يف اباقعو اباوث هلعفيام لع
 لزب ةزام ىلات: لاو درَح اللا

 وه لعفو لظو رش هيلا فاضي

 رفا قلخ ول هنال ةيصعنو رفكا
 ناكل دعلا قلخول م اًناظ ناك
 ميكحلا نا ىلع اوقفتاو*الداع

 بجي و ريخلاوحالصلا الا لعفي ال
 ٌاصم ةياعر 1

 ىنف فطللاو ملصالا ءاو*دابعلا

 اذه اومسو مثدنعفالخهبوجو
 نمؤوملان ا لعاوقفتاو*الدع طفلا

 ةيوئوةماط عازل جوتن ذأ
 ”لضفللاوّضوعلاو باوثلا قحتسا
 جرخاذاو باوثلا ءارو رخ  ىنعم

 اهيكترا ةريبك نع ةبول ريغ نم
 نوكي نكل راناا يف دوللا قمتسا
 رافكلا باع نم فخا هباقع

 *اديعووادعو طغلا اذه اومسو

 ركشو ةفرعملا لوصانا عاوقفلاو
 عمسلا دورو لبق بجاو ةمعنلا

 امهتفرعم بجي خيبقلاو نسحلاو

 بانتجاو نسحلا قانتعاو لقعلاب

 دوروو كلذك بجاو حييقلا
 ىلاهت يزابلل فاطلأ فيلاكتلا

 هاينالا طسوتب دابعلا ىلا ابلسرا

 ا

 عدبب الذ نكي مل هريغوهونبالا وه بالا اولاق ناو*هريغ يه الو

 باو هسفنل نبا نبالا نا مهمزاو لوقعملا نع مهجورخو مهتافاخ نم

 سوملاو قا. يف سلو هسفنل نباو هسفنل با بالا ناو هسفنل

 ءايعش باتك يف الو روبزلا ين امم 'ىشب ملقلعتم الو اذه نم رثكا

 نب ىسعوه كلانه ركذ اب دارما نا اهنم ءىش يف سيل هنال هريغو
 اين ناك هنا هليجنا رخا يف اقول لاق (دقو) مالسلا امهيلع ميرم
 هللاب الا انقيفوت امو مهتضقانم ميظع نيليوللا( لدعم | قال دلع اردتم
 يف محل ليق * هللا نبا هنا حيسملا ركذ نم ليجنالا يف اجب اوقلعت ناف *

 اراوقي نا اوعد اذا مهرماو ماو يبل هللا عياد ب أضيا ليجنالا
 ىتا هنا اولاق ناف * قرف الو مه يذلك كلذ نم هلف يوامسلا انابا اي

 هلبق ىسومو بئاجتلاب اوتا مدنع اضلا نويراوملاو ممل ليق«بئئاتلاب
 هريغو ىتوملا ءايحا نم هب ىلا اه لاب اوتا دق ءايبنالا رئاسو سايلاو

 ةنامالا صن لجنالا نم 'يش يف سيل هنا ىلع مهنييو هنبب قرف "ىاف

 سدقلا حورو نباو با ركذ نم اهب الا مدنع نامالا ممتإ ال يللا

 كرم هللاب ذوعنو ةفقاسالا نممهفالسأل ديلقت يماماو اهيف ام رئاسو أعم
 وه نبالا نا ةبجوم اهياع نوقفتم مهنا اوركذ ينلا مهتناماو*نالذخلا

 بلصو للقو اناسنا راصو سدقلا حور نم دسجتو ءامسلا نم لزن يذلا

 حور نم دسجتو *امسلا نملزن هنا ؟تناما يف يزلانبالا اذه م لاقيف#

 ريغ وا ناك اًقولخمأ ءاهسلا.نم لزني نا لبق انوربخا اناننا رادو سدقلا

 نا ايس ال مهلوق اوكرت دقف.+ اقولخم ناك اولاق ناف*لزي مل ناكل ب قولخم
 ناو* نيقولفم سدقلا حورو بالاريصإ لب بالاريغوه سبل اولاق

 اناسنا ًاقولفم راص دقف مهل ليق* قولخم ريغ لزني فترا لبق ناك اولاق

 سدقلا حورو قولخم نبالا نا اذهنم مزل دقف ًاضإاو# ضقانتو لاحم اذهو

 هنع متربخا يذلا نبالا اذه نع انوربخا ممل لاقي مث*اناسنا راص ذا قولخم

 ءاضقلا لصفل لزني مث برلا نيب نع دعقي يذلاو بالا نع اوربخم ملام

 هلا



 يو هه“

 ةدحاوةءاهبو اياطخلانارفغل ةدحاو ةيدوم-أب و ةبحم حور هببا نم قتشم

 نيدب , الا دبا ىلا ةمئادلا ةايحلابو اتادبا ةلايورة فق زو ةيلطتسملت

 دنع ةماكلاو ةلكلا تناك ءدبلا يف ذيلتاا انخوي ليجنا لوا ف( لاقو )

 ةماكلا ناك هللاو هلل

 سواسوامنا لع لقع وذ اهلمأتا ذا لاوقاهذبف (هنع هللاىضر دمعوبا لاق )

 هللا ةءاربب هل دوهشه لوذفم الا هب نمت ال ناطيشلا نم ىقلم نونج وا

 عبار*ىش ما سدقلا خور وانبالابالا و أيه ةلكلا مل لاقي و+ هنم ىلاعت

 اهنا اولاق ناو * عيب رثلا ىلا ثيلنالا نع اوجرخ دقف عبار ءيش 2

 5 * دحا اهملع زمعب ال ىوعدلا ذا كلذلع ءليلدلا نع اولئس اا قي

 نه اضيا اولئس * هريغ وه اولاق ناف*هريغ وهما نبالا وه بالا مل

 اولاق ناف*«نبالا مأ بالا. مسيدملا ةعيبط مم دحتملا رم ةهشم يف محتللا
 نا هليحنا لوا يفلوقي ذا انحوي اوفلاخو بالا وهنوكينا لطب دقف*نبالا

 هللاف عرم ةيشم يف ثدحتلا ةءلكلاو هللا يه تناك اذاف هللا يف ةماكلا
 محتلا يذلاوه نبالا .نا مهتناما ينو يرم ةشم يف محتلا هسفن وه ىلاعت

 ينعم له أضيا مهل لاقي و * الر يظن ال سواسو هذهو مخ ةبشم_يف

 لب: اولاق ناو“ ةكلملاو ةيزاوطتنلا لوق ريغ اذهو ابل راصالا مهلا

 وه اولاق ناو *ةنامالاو انحوي اوفلا>ونبالا وه نوكينا لطب دقف *بالا

 ناو هبا نوع نع دعم نبالا نا موق اوكرت+ نبالا وه و بالا

 بلال انوي يجن يف مهو قو اها ال نبالاو ةمابقلا ثقو لعب بالا
 نا ىلع صوصن هذبف نبالا نم ربكا بالاو ةنبا ىلا جالا خيل

 سمالا ضوفي الو هسفن نيك نع ءرملا دعقي ال ذا بالا ريغ نبالا
 ا نبآلا نا مهوق لطي هلك اذهو م ام له الو هسفن ىلأ

 ابلماح نيم نع دعقل ال تافصلا هذه نال كلذ ريغ وا ةردقلاو

 مهلع لخد هريغوه الاو وه وه. ال اولاق ناؤ * ءيش اهيلا ضوفيا الو
 فوصوملا يمه اال تافصلا تنرا ىعدا نم ىلع لخدي ام نولجلاة هير

 موتحلا ردقلا ىلع اهلك لاوخالا
 ةفئاط معي ؛يذلاف* موكحلا حلاو

 نأ لوقلا داقتعالا نم ةلزتعملا

 صخا مدقلاو ميدق ىلاغت/ هللا

 ةميدقلاتافصلا اوفنوهتاذ فصو

 رداق هتاذب ماعوه اولاقف الصا

 ةايحوةردقو إءبالهتاذب ىحهتاذب

 هب ةّئاق ناعمو ةميدق اكو ى

 يح تا طاقتك ترا دال

 فصولا صخا وه يذلا مدقلا

 ىلع اوقفتاو ةيملالا يف هتكراشل
 لم يف :قولخعب ثديعاهبتالكن
 هلانلا ع كنز طو ا فا هقو قو
 امئاف هنع تاداكح فحاصملا ف

 يف ىنف دهف ضرع لحما يف دجو

 ةدارالا نا ىلع اوقفتاو لاخلا

 ةٌئاق يناعم تسيل رصبلاو معملاو

 اهدوجوءوجو يناوفلا خا نكلهتاذب
 اوقفتاو يقايس ام اهيناعم لءاحو
 راصبالاب يلاعت هلل ةيئور ىف ىلع
 هنع هيبشنلا ىفاو رارقلا راد يف

 ةروصو اناكمو ةبح هجو لك نم
 اريغتو الاوزوالاقلناوا نيحتواهسجو

 تايالا ليوان اوبجواو اوثأتو
 طملا اذه اوعمو اهيف ةبباشتملا

 رداقدبعلا نا ىلع اوةفلاو*| ديحوت



 ةلرتحملاّن م ناقيرفلا مهنم ةطلذتلاو
 داضتلا لباقث نالباقتمةتافصلاو
 ةئجرملاوةيرجلاوةيردقلا كلذكو

 جراوخلاو ةعيشلاو ةيديعولاو

 قي رفو قي رفلك نيبداضتلا'ذهو
 لككونامز لك يف الصاح ناك
 بتكو اهايح ىلع ةلاقم ةقرف

 ةلوصو مهتنواع ةلودو اهوقنص

 نومسزو ( ةلزتعلملا ) مهتعواط

 نويقلي ولي حتوكلاو لدعلا تاتا

 ظفل اولعج دق مثو ةيردقلاب

 ظفل اولاقو اكرتشم ةيردقلا

 لوقي نم ىلع قاطي ةيردقلا

 ىلاعت هللا نم هرشو هريخردقلاب

 ناك ذا يآللا ةعصو نع ازارتحا

 هيلع ىبلا لوقل هيلعاقفتمهب مذلا
 ةمالا هذه سوقي رذقلا السلا
 قافتالا,مهض راعتةيتافصلاتناكو

 نانلباقنم ةي ردقلاوةي ربجلان ا ىلع

 ظل قلطي تيكف داضنلا لاق
 ىلا لاق دقو دضلا ىلع دضضاا

 هللا ةاصخ ةيردقلا الملا هباء

 زدقلا ف وخلو ردقلا يف

 هللا لمف عر شلاو ريخلا مآسقناو
 بهذم لعروصتب نا دبعلا ٌلعفو

 ةلاحاو لكوتلاو ملستلاب لوقي ن

 ي تي“

 امنهنم دنحاو لمتسي ل اهالك ناك ناو ناسناب سيلو هلا ميسلاف املا
 امهنم دحاو لك ناكناو مهلوقال ةيروطسنلالوق وه اذهف رخالا ىلا
 اناشنا ال ا ناسنالا راصو احلا الاثاسنا هل الا راصدقف رخ الا ىلا لاحتسا

 ىلاالاحتسا اناك ناو ديزم الو ةيروطستلا لوق ىلع قملا اذهدعب اولصحو

 اماو* موق فالخ اذه لكو ناسنا الو هلا السلا هل الاوناسنالا ربع

 اذكهو هل ا هل الاو ناسنا ناسنالا نا اولاق نا ىلعاو دي زي لف ةيروطسنلا

 سانلا نم هريغو حيسملاف هلا هل الاوناسنا وه ملاعلا يف قسافو لضاف لك

 ةعيبط ىلا لتس ال لزي مل يذلا نال لاحموولاق أم ناف اضياو* ءاوس

 منتم هتاذب لاحم اذهو لذي ملا !ثدحلا ليتسا الو ثّدحلا ناسنالا
 فيا لاح هنال ةناكف ةر واجمل الا رواج الناسنالا كاذكو ككشتن ال

 الو ناسنالا رهوج هلمحي ضرع هل الا نوكي نا نكمي الو مثوتب ال اذكو
 اا نعدت 1 هتاذ يف هلالا هل كي ضرع نا فالا نوكي نان اضيا نكمي

 ةالا ةديدحلا يفرانلاب و تببلا يف سمشنا

 مهنكممالو ل وذخم الا هلبقي ال فخسو لطأب و لاحم اولاق !ملك نا مص دقف
 ىلانوفيضي مهافاضباو الضأ ءايننالا بَمك يف اذه نم:ىش دوجو ءاعدا

 مدنع ةدمتلا يقوةلكلا وهوأعبار ايش سدققلا حودو نبالاوبألا ثركذ

 اهيلع اوقفلا يلا مهتناماناف مالسلاا هيلع ميرم ةيشم ىف هب ةمهللا نان الاب

 الامو ىري ام مناص ءىثلكك لام بالا هللاب نموت اصئهدر ون اك يشمباك
 عوتصمب سلو اهاك قئالخلا ركب حيسلا عوسي دحاولا برلاب و ىري

 لكقلخو ملاوعلاتنقلا هديب يذلاهيا رهوج نم قح هاالا نم حن هلا

 دسجتوءامسلا نم لزنانضالخ:لجا نمو سانلارششعم انلجا نه يذلا: «ىث يش

 مايا بلصو مأو لولا ميرم نم دلوو اناسناراصو سدقلا حور نم

 ىلا دعصو بوتكم وه اك ثلاثلا مولا يف ماقو نفدو شطالب شوطبق
 نيب ءاضقال ىرخا ةرات برجا دعتسم وهوبالا نيب نع سلحو ء املا

 هوضب داحتالا كلذ هيبشت يف

 وه يذلا قحلا حور دحاولا سدقلا حورب نماونو ءايحالاو تاومالا

 همش



 يت
 كله نم لكو هدعوبف باوثلا

 الف هديعوبف باقملا بجوتساو
 لقعلا ةيضق نم ءيث هيلع بجي

 غي مالكال لدعلا لها لاقو*

 دعوو ينو سما اناو لزالا
 ان نف ثدع مالكب د

 رسخ نمو باوثلا قحتساهلعفبف

 لقعلاو باقعلا بجوتسا هلعفبف

 *فلاد ىعي ةكللا تح نم
 لها لاقف لقملاو معسلا اماو

 عممسلاب .اهاك تايجاولا ةنسلا

 لقعلاف لقعلاب اهلك فراعملاو

 درغلاف هعم جوزالو درفلل لك ةثالثلاو ةثالثلل ءزج درفلاو لكلا

 درفلا .هب.داز.  دحاو نم كرم ددفلاو درفلا ريغ ةثالنلاو ةثالثلا ريغ

 سل اد.دعلاف هي: قوطملا/ ددفلا,ةياهن ىلا! كلذكادغاؤو تاَذك ايحاوو

 يف ىلا داج الإ نم 5 ددعلا نكل ددعلا وه سبل دحاولاو دحاولا

 نم ًازج وه سبل بكرلا كلذف ءازجا نم بكرم لك اذكهو دارفالا
 ربعملا ىنءلا موقي ىتح فرحو فرح نم بكرموه يذلا مالكلاك هئازجا
 نا ( عبارلا هجولاو ) مالكلا وه سيف راعاو فرها وهيل مالكلاف هنع
 نيثالانال نيثالا يف هدجن لهاجلا اذه هدصق يذلا فيغعتلا ىنعملا اذه

 جوزلانيثالا يف اندجو دقف كلذ عم جوز وهو .ادرفو .ادرف عمجي ددع

 وهف ددع لك نا( سءاملاهجولاو )نينثا هءر لمجي نا همزايف درفلاو

 اني دقام ىلع تاي لتسا وهف ددعهيلع مقي 00-0 كلذكو ثددحم

 دجويمل ددعلاو ددعاذ الا طق دجوي مل دودعملاو اذه انبانك نم الخ اهف

 هللا ءاشنا اذه دعب هنينام لع ددع سيل دحاولاو دودعم يفالا طق

 هتوقو هللا لوي ديجوتلا يف مالكلا مترو ىلاعت

 ناسنالا م.دحتا دلل قا تلو مو ( هن هلا يضر دمج وبا لاق )

 يف قلي .املا داحتاك ( ةيبوقمإلا تلاقف ) ادحاو ائيش اراص اهنا ىنعمب

 ّق نقل ؛اليا دامتلك( ةيوزوط فل ا ءاتلاقوأ) !دخاو طين نارياقف رجلا

 ُِس رانلا داحتاك ( ةيكلملا تلاقو ) هبسحب قاب اممم دحاو لكق تيزلا
 ةاىعلا ةيغصلا

 اهنا (كلذ لوا) داسفلاةياغ يف اذه لكو ( هنع هللا ىضر دم وبا لاق )

 ماسقالا هذه نم «يش مهليجنا يف سيلو قماحت* اهلثم نع زجر الو واعد

 وه اها اولثم ا ميلينت يف ةيكلملا لوق نال لاحم اهلك اهنا ( يناثلاو )
 رهوجناسنالاو ضرع ملوق ىلع هل الاف كلذ ريغ موتي الو رهوج يف ضرع
 ناك كرا مل لوقت.اننال دسفا,ةيبوقمبلا لوقو .داسلابةياغ:يفااذهو
 لاحتسا ناسنالا ناك ناو الا سيلو ناسا حسيسملاف انأسنا هل الا لاحتسا

 يا ف رعي المعسلاو بجوي الو

 لاقو*ب جوي لب ةفرعملا دجوي ال
 ةليسس اس ل للا لع
 ركشو لقعلا رظنبةبجاو لقعلا
 معلا دورو لبق بجاو مينا

 ناتتتاذ ناتفص حبقلاو نفملاو

 يف دعاوقلا هذهف جسيبقلاو نسملل

 لها ايف ملكت يتلا. لئاسملا

 لك بهذم ركذنسو لوصالا
 اص هللا ءاش نا اليمثم ةئئاَط

 دق لئاسمو عوضوم ملع لكلو

 ةلزتعملا#ناكمالا ىصقاب |هانرك ذ
 ةيتافصلاو ةيربجلا نم مريغو



 عيمجو ةنبلا لما لاق دقف

 يف دحاو ىلاعت هللا نا ةتافصلا

 ذب دحاوو هلمبق ال هتاذ
 دحاوو هل 1 هتافص

 لها لاقو+هلكير شال هلاعفا يف
 يف دحاو ىلاعت. هللا نا لدعلا

 دحاووهل ةفص الو ميدق ال هيا

 دق الف هل كي رش ال هلاعفا يف
 هلاعفا يف .هل ميسق الو هتاذ ريغ

 رودقمو نيميدق دوجو لاحمو

 ديحوتلاوه كلذو نيرداق نيب
 ةنسلا لها بهذم لعو لدعلاو

 ىنعب هلاعفا يف لدع ىلاعتهللانا
 لعفي هكلمو هكلم يف فرضتم هنأ

 لدعلاف. ديزي ام 5 ءاشي ام

 فرصتلا وهوهعضوم ءىثلا عضو

 ملهلاو ةئيشملا ىضتقم م ىلع كلملا يف

 روج هنم روصتي الفهدضب مضلاو

 ىلعو*فرصتلا يف ملظو عبجلا ف
 اميل دنلا لازاله بهدم

 وهو ةكحلا نم لقعلا هيضتقي
 باوصلا هجو ىلع لعفلا رادصا
 لاف د. عولاودءولا|ماو+ ةولصملاو

 همالك ديعولاو دعولا ةنسلا لها

 دعوأ و سها املعدع وجلزالا

 بجوتساواجن نم لكف يعنام ىلع

 *ي تال د“

 ثددح وهف قع اك لكو هانتم وهف ١و ما ع

 مهمزلي هنال ةهوم ةضوقنم اومسق يتلا ةيسملا هذه نا ( يناثلا هجولاؤ )

 ءايشالا اندجو اولوةيف ةعيبطلا ىلا برقا وه يذلا ةمسقلا لواب ادب نأ
 تع هنواخديامنا مو اًواش نيعسفلا يا تحن هولخدب 7 ارهوج الو ارهوج

 صهوجلا دحب هودحينا ةرورض بجودقف ىهوجلا تحت هولخدا اذاف هوجلا

 هانب دقأك ثدحوبف دودحم لك ذا اند نوكيا بجو كلذ ناكاذاف

 ضعب .ىلعو .قطانلا يلا ىلا اوذابي نا. لبق نم مهتم-# يف. مهضرتعن مث
 اهضعب  ىلاعت ىرابلا .ناكولف .تاقولخم اهلك ذهو يناثلا عقب هلبق مسقلا

 ًاقولخم ناكك انيلع اهعوقو بوجو قي رطنمهيلع ةعقاو تافصلاهذهتناك وا
 عمجت ةثالثلا تناك امل( مهضعب لاقو ) اراك ل واع : تاذم نع هلا اع

 قرازك كانت يراثلا نوكب نأ بح دادعالا لك / اذهو درفلاو جوزلا

 لاكلا ةياغ هنال

 (اهدحا)ةي رورضهوجول مالكلا ثغانم اذهو (هنع هللا يضر دمجوبا لاق )

 ةفاضالا باب نم ماهتلاولايكلا نال مامتالو لاكي فصويال ىلاعت يرابلا نا
 ةفاضاوه امنا (هانعمزال صقنلاهيف امف الاةتبلا ناعقي ال لامكلاو مالا نال

 لاكلاو ماهلل ىنعم ال نتا نيكل هالو ١ هتافم تلك دب ءىش ىلا يش

 ةثالنلا نم متأ وهف ةثالثلا دعب ددع لك نا (ينانلا هجولاو ) طقف اذه الا

 كلذ. نم رثكأ اماو ا درفو اجوزو اجوز اماو أجوزو اجوز اما عمجي هنال
 اجوزالا جي ملام لكاو متأوبف جيز نم رثكا عججام نا معي ةرورضلاب و

 دادعالا تل ةنأوا التتل ال دادعا هير.نإ لوقيدتا ةمزليف طقفا درفو

 || لاحلا ىلا يدوي لوقب اداسف ىنكو هلاق وا لاحم منتم أضيا اذهو

 دحاولاودحاو ةئالثلانا ملول داضم لالدتسالا اذهنا (ثااثلا هجولاو
 دحاو دنع يبن ينلاةثالثلا ريغيهدرفلاو جوزلا عمجتىتلاةثالثلا نال ةثالث
 اهيفوه يذلا درفلا تسيل درفلاو جوزلا عمجت يتلا ةثالثلا نال كشالب
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 وه. سيل ءزملاو'زجلا وه سبل لككاف ضعب ينالو لب هريغلو هل ةعماج يثثو
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 ليجنالا نال ب ذكلا رهاظ لطاب اذهو ( نع هللا ىغر دم وبا لاق) |

 ؤ
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 لرد دحا فلتخ ال نسدقلا حودو نبالاو بالا ركذ هيف ناك يذلا

 كانت نع ربعف اهريغو ةيناي رسلا ىلا ةيئاربعلا ةغالا نع لقت اما هنا يف سانلا

 سلو سدقلا حور و نءالاو بالا ركذ هيف ناك اهيو ةيناربعلا ظافلالا

 يرابلا ةيعستب نولوققي نم اوناك ناو ىعداو ركذ امم ءىش ةيئاربعلا ةغللا ف
 ىلع لالدتسالا سيلذا ةردقلا ةفصاوطقس ًادّقف لالدتسالا قي رط نم لجوزع

 وهو سلون لوق عمايسال ارداقهنوك ىلع لالدتسالا نم ىلو االوعحابالاعهنوك

 هتلاسر يف صنلا اذه( لاق )ىلاعت هلعو هللاةردق حيسلان ا ءايبنالا قوفمثذنع

 ىرخاوةردقلا فو ةعبارةفص ثالشل هذه ىلاوُفيَضِلف هني رق لها ىلا ىلوالا

 ىرخاو لقعلا يشوىرخاو مالكلا يوىرخاو رصبلا يشو ىرخأو عجسلا يشو
 وهرلعلاو ملل ليق ةايحلا يفةردقلا اولاقناف*دوجلا يو ىرخاو ةكدملا شو

 نو:هلاك" الاع سيل يج نوكي دق هنال ةايحلا معلا سيل اولاق ناف * ةايحلا

 ةردقلاف كلذ وو هيلع ىشغملاك اًرداق سيل "يح نوكي دق مل لبق

 اف ةايلاوه سدقلا خورو معلا وه نبالا ناك ناف 2 اا

 ىرتا سدقلا حورو .فتبالا هنا يف مالسلا هيلع يسملا مهماحتل لاب

 اهارتاهللا نبا تدلو مسرع نا مهضعب لوق لاب امو هلعومللا ةايح وه يملا

 هباع سلا ظح لهو اذه نمرثك ا طيلخقلا يف نوكيا هللا لع تدلو

 هن« صلخم ال اذهو قرف الو هريغ ظنك الا هتاحو هللا اع نم مالسلا

 بجوايح الو ايح نيمسقءايشالا انذجو امل ( مهضعإ لاقو ) قيقوتلا هللاب و
 ريغو ًاقطان نيسق ميسقتي ىلا اندجو الو اح لجوزغ يرابلا نوكي نا

 ١ قطان ىلاعت يرابلا نوكي نا بجو قطان

 (اغدحا )نيهجول لالككا ةياغيفمالكلا اذهو ( هنع هللا يضر دمعوبا لاق )
 يرابلا ةيهسأ ناك اذا هنال سنج تحت ةعقاو ةيهيبط ةئسف ةئسقلا هذه نا
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 ساحل ءاحالا رئاس عم عقي 1 وهف هجولا اذه نموه اما ح كا

 هسنج نم بكرم وهف كلذك ناك اذاو قطانلا دحب و يملا دحب ديو يملا

 هللاق ذا هلوقو مالسالا را نك

 نيملاعلا برات لسا لاق ركب

 نول سم متناو الا نتومت الف هلوقو

 ةقرفلاب 'مالسالاصخ اذه لغو

 نوفلتخملا (لوصالال ها ) ةيجانلا

 ديكرااودعولاو لدعلاو ديحوتلا يف
 يف انبه ملكتن لقفلاو نسلاو
 رئاسو عورفلاو لوصالا 1

 *« نريلكتلا ضعب لاقتايككلا
 ىلاعت يرابلا ةفرعم لوصالا

 لسرلا ةفرعمو هتافصو هتننادحوب

 ةلئس لك ةلججاب ومعاني ومهتاي ان
 نيمصاختلا نيب اهيف قحلانيعتي

 نا مولعملا نمو لوصالا نم يهف
 ةفرعم ىلا امسقنم ناك اذانيدلا

 عرفةعاطلاو لصا ةفرعملاوةعاطو

 ناك ديحوتلاو ةفرعملا يف ككن م

 ةعاطلا ثس مك نمو اياوصا

 لودالاو ايعو رفناكة عب رششلاو

 عزارتلاو 308 رخا
 ضعبلاقو هما عوضوم يف

 لصوت ولوقعم وهام لك ءالقعلا
 نم وهفلالدتسالاو رظنلاب هيلا

 نونظم وه ام لكو لوصالا

 دابتحالاو سايةلابهيلا لضوتو

 ديحوتلا اماو*عورفلا نم وهف



 ؟لفإ اج ليربج اذه مالسأا

 مالسالا نيبريسفللا ين قرفف نيد

 دري“ دق مالسالا ذا * نيالا
 كرتشيو اًرهاظ مالستسالا ىنعب

 ىلأعت هللا لاق قفانملاو نموملاهيف

 اونموتإل لف انما بارعالا تلاق
 ليزنللا قرفف انلسا اولوق نكلو
 ميلستلا ىنعب مالسالا ناكف امهندي
 كارتشالا عضوم ارهاظ دايقنالاو

 صالخالا ناك ذا ث*«أدبملا وف

 هتكلالمو هقفأتت دك نأب هعم

 رقي ورخ الا مولاوهلسرو هبلكو

 نم هرشو هريخ ردقلانأب ادقع

 مل هباصا ام نا ىنعم ىلاعت هلل

 نكيمل هأطخا امو هئطخيل نكي
 اذا مث+اقح انمّوم ناك هبيصيل

 هيغ ”راضاو ةدهاشملاب ةدهاجلا

 مالسالا ناكف لاككلا وهف ةداهش

 ناسحالاو اطسو نامالاو ادبم
 نيلسملا افا لمت اذه لعوالا

 مالسالاذري دقو*كالاحلاو يجانلا

 ىلاعت هللا لاق ناسحالا هنيرقو

 ندحم وهوهلا ههجو 0
 تيضز و ىلاعت هلوق لمحي هلعو

 نيدلا نا هلوقو انيد مالسالا 3

 *ي +

 نم فلولا ربخربسي ناو ناكمث نكي م ان دعم دوعي لزي مل يذلا نوكي

 كلفلا رادأو ضرالاو تاويسلا ربد نم انوفرعي نا موقلا ءالؤه مزايو

 5 اولع كلذ نع هللا ىلاعت اتيم اهيف ناك يبللا مايالا ةثالنلا هذه

 يع حور و ترباو با ءايشا ةثالث ىلاعت يرابلا نب نالئاقلل لاقي

 يش كلذ مم اهناو اهلك ل زن مل ءايشالا هذهاذا انوربخا
 انبا ينانلاو ابا ىس اهدا نوكيتا قم و ستيئأيف عوام كلذ

 وه بالافرخ ١ الا وه اهنم دحاو لك ناو دحاو ةثالثلا نا نولوقل متناو

 اذه لطب مباجناو طيلختلا نيع وه اذهو بالا وه نبالاو نبالا
 بالا الا اهلعي ال ةمايقلا ترا هيف ملوقب و يبا نمي نَع ذعقاس هيف موق

 تناك ن إو بالا وه سيلنبالانا بجوياذبف اهملعي ال نبالا ناو هدحو
 نه ىنعم نبالا يفنوكي نا مهءزايلف اذهب نولوقيالمتو ةرءاغتم ةثالنلا

 بالا ةجرد نع طحنبب نا بجو هب صقنلا نم واثودحلا نم واف عضلا

 نم اذهب لاق نم ىلع لخدي ام عم لزي مل يذلا ةفضانم/نسل صقناو
 اهيف ةدايزلاو صقنلا ةعيبط ىرجو ددعلا رصحل ةثدح نوكتكيلا ةروكلو

 ملاغلا ثودح ف هانمدق ام بسح ىلع

 ىنعمال اهنا اولاق..ءايشا مهضعب قفل دقو ( هنع هللا ىضر دمحوبا لاق )

 هتوقو ىلاعت هللا لوحب هفعضو مهوق ةنجم نيبتيل اهلع هبنن اننا الا اهل

 نوكت نابجو الاع ايح ىلاعت يرابلا نوكي نابجو ال لاقوبضعنا كلذو
 نبالا ىتسييذلاوه هملعو سدقلا حور ىمست وسلا نبع هل

 جاجتحالا نم نوكي ام ثغا ن

 نقيرط نم اذه نم *ىشب فصوي ال ىلاعت يرابلا نا انمّدف "دق اتال

 مهليجنا نم اللياد ملل حصي الو ةصاخ عمسلا قب رط نم نكل لالدتسالا
 هللا لع نا يزبك" يف الو أنبا ىعسي ملعلا نا بتكلا نم ةريخ نق الو

 لاعلا ءاع ا نم ةدشتاللا ةغالاهيضتقن اذه نا مهضعب ىدا دقو هنباوه

 هنبا هنا هيف لاقي

 ناك نا دحاو

 نم اذهو ( هنع هللا ىضر دمح وبا لاق )

 لاق



 0 هيف ااه بالام كام هلا مالسلاهياع ىسيعناو لز مابلكس قل ُّط يفر 500 حورو نباو با ءايشا ةثالث ملوق نع ةرابع ىلاعتهْملانا لوقو ماشلاروممجو ا يس جادو ححستس دي هي 9, +
 1 : نيبو هني انبه قرفنو مالسالا يس *يشولنيإل هنمدلالا ناو لتقو باص يذلاوه هنم ناسنالا ناورخ الا اريغاهدحا قمار 020 نادحو :ممانرك د دق(نولسملا )هينا دح
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 معنا الا ءاوسب ءاوس كلذ لثم( ةي روطسنلاتلاقو ) مث ١ك ليوا لاَ
 دلي مل ىلاعت هللا تاو ناسنالا تدلو افاو هلالا دلت مل يمنا اولاق

 لصوملا ىلعةبلاغ ةقرفلاهذهو مثرفك نع هكا ىلاعت هلالا دلو افنو ناسنالا
 زمنا لج وباقكر 5 هسفن ىلاعت 1 وه حيسلا نا ( ةيوقعيلا تلاقو ) ةنيطنطسقلاب 5 .ىيهلارعا || . هتبكر قصلا ىتح س لجو يبازعأ كري رطب تاكو روطسف ىلا نوبوسنم موناسارخو سرافو قارعلاو

 ١ 0 ١ هن ا تت 5
 مالسالا ام + هللا لوسر اي لاقو 4 - 2 اووسا ا«هراك فاو ىلاعت هلا
 تالا اولا درت تار يو || ماعلا: لا ضا اناك 16 عقارا مال مبا وارق اورجينال

 :الصاا 5 هداج يناو لاعا يف مودي الوم ميرع ن ًء.ظب يف ناكوه ىلاعت هناو ايدقداعُم دحلاناو : ا

 نيتر وكذملا نيتمالا كولمو ةشبحلا عيمجو ةبونلا عيمجو رصم
 هباتك يف موق فصو للاعت هللا نا الواو ( هنع هللا يضر دمصوبا لاق )

 اما لاق شب تقديش لاق .الييس ليقف ا حيسلا وه هللا نا اولاق نيذلا رفك دقل ىلاعت لوقي ذا
١ 8 0 

 0س ل نموتن !مالسلا هيلعلاق نامالا ا يصد 7 0 / نيس 34
 ١ . || انقدص ام ىراصتلا اندهاش اننا الول هللتو ىيؤعتلا جملا عينشلا مظنلا
 د :نالنكلا نم هللاب ذوعنو نودللا 0 عسي 3 ملاعلا يف نا

 ابهار ناكو يناعذربلا بوقعي ىلا نوبسني مهناف ( ةيبوقعيلا اماف )
 نال ةمات ةشحو ةرفانم سحلاو لقعلا ترفان ةقرف مثو ةينيطناسقلاب

 لز. مل يذلا لوالا اممم فصوي ال ةلاتسالاو ةلقنلاو ةلقن. ةلاتسالا

 ييضتقي ثددحلاو اقواذم ناكك كلذك ناك ولو اريك اولع كلذ نع ىلاعت
 عنتمملاو لاح باب يف هلوخد لوقلا اذه نالطب نم ىنكي و هل اقلاخ اث دحي

 نا نم مظعا لاحلا باب يف سلو هنالطب سحلاو لقعلا بجوا دق يذلا

 لوا فك للملا يف لصفلا

 ربخلاو لاوكلا امو طسولا امو

 هيلع لي ربج ةوعد يف فورحملا
 ةروص ىلع هاج ثيح مالسلا

 ناضمر رهشموصتو ةاكزلا توتو
 هيلا تعطتسا نا :تييلا جحتو

 ردقلاب نموت ناو رخالا مويلاو
 لاقمت * تقدص لاق هرشو هريخ

 ن !مالسلاه يلع لاق ناسحالا ام

 نكت مل ناف هارت كلناك هللا دبع
 مث#تقدص لاق كاري هناف هارت

 مالسلاهيلع لاو ةعاسلا ىتم لاق

 لئاسلا نم ملءاب اهنع لؤوسملا ام

 هنلع بلال عرجيو  ماقنغ |



 ةلم ىلاعت, هللا لاق ىلاعت هللا اش
 تأأدتا ةعيرشلاو ميهاربا

 هلل لاق 7 هياع حون نم

 اهي نءدلا ن 4 ىلاهعت

 ا ا هب ىصو

 سرر: نا عزنا اذا

 مئاربشلا 6-3 مالسلا مي

 انا جانو 2

 هلع دنع الات امتاو

 تلك مولا ىلامتهللا لاق مالسلا

 يتم : تمناو -

 دقو انيد مالسالا 5 تيد

 صخو هاهمالابمدا صخ ىلبق
 صخو ءامسالا كلت يناعمب حون
 صخ مث . أعني عمجاب ميهاربا
 ىبسع صخو ليزنتلاب يسوم

 مجاب اوس صخو لي وأتلاب

 مم ميار كيل ةلم ىلع اعني
 ليكتلاو مالا , رقلا ةيفيك

 اقدصم نوكيث يحي يناثلاري رقثلاب

 نم .هيدي نيب ام دحاو لك
 ةفلانلا ناسلاو ةيضاملا مئارشلا

 اقيفوتو .قلخلا ىلعرمالل اريدقت
 ةيصاخ نث ةرطفلا ىلع نيدلل

 مخ ايف ميكراشي ال نأ ةوبن
 || سما لجوزع هللا نا ليق دقو

 * يا

 كب انه مازلالا اذه لثم نم ناويدلا

 6 ىراصنلا ىلع مالكلا 3

 نورقي و باتك لها .اوناك ناو ىراصنلا ( هنع هللا يضر .دمحوبا لاق )

 ديحوتلاب نوري ال مهفرفو مريهامج ناف مالسلا ماع ءايبنالا ضعإ ةوبلب

 أضرا سوحلاو مهيلع مالكلا .تاكم اذهف ثياخنااب .نولوقي. لب ! درجت
 .اذه يف مثانلخدا انبكلو ءايبنالا -ضعبب نورقي ال: باتك لها اوناكن او

 نواوقي مهنال انبه لاخدالاب 4 ىراصتلاف الازب . مل نيلعافب ملول ناكملا

 اسيسق كراكو سوي را باعص | مهنم قرف ىراصنلاو*اولازي ١ ةثالثب

 قولفم دبع مالسلا هياع ىسيعناو درجلا ديحوتلا هلوق نمو ةي ردنكيسالاب
 نمز. يف تاكو. ضرالاو تاوعسلا قلخ اهب. يتلا ىلاعت هللا ةلك هناو

 ناكو مورلا كوله نمرمهنن نم لواو ةينيطنطسقلا يناب لوالا نيطنطسق

 كرب رطإ ناكو يطاشعتلا ساوب باعصا ممءو*اذه سوي را بهذم ىلع

 ىسيع ناووس. علا درجملا ديحوتلاهلوق ناكو ةينارصنلا روبظ لبق ةيكاطناب
 مي رم نطب يف ىلاعت هللا هقلخ مالسلا مهيلع ءادنالا دحاك هلوسرو هللا دبع

 الر لكلا اه قرا ال ىلع (نلكاو عتق ةمهلا ال ناسفإ_:هتاورك ريغ نم

 ف كري رطإ فراكو سوئودقم باعصا ممم ناكو#سدقلا 6

 يناب نيطنطسق نب نيطنطسق مايا ةنارصنلا روظ دعب هنيطنطسقلا
 قو فتل عز: نمو ناكو ريتاك ايسويززا كاملا اذه ناكو ةنيطتطسقلا

 رئاسك, هلا لوسر يب ناسنا قولخم دبع ىسع ناو درجلا ديحوتلا اذه

 ناو لجوزع هللا ةلكو سدقلا حوروه ىسيع ناو مالسلا مهيلع ءايبنالا

 نواوقيمثو ةينارب ربلامنمو*كللذ لك هللا قلخ ناقولخع ةمكلاو سدقلا حور
 مهتدمعو تدابدق ةقرفلا هذهو لجو زع هللا نود نم ناهلادماو ىتسيع نا

 ثيح ىراصنلا كولم ميج بهذ هيف و( ةيناكلملا ةقرف )اهم عاف قرف ثالث مويلا

 اوناكث يح ىراصهلا ةكلبب لك لها ةماع ب هذهوقب ونلاو ةشبحلا يشاحاوناك

 سلدنالاو ةيلقصو ةيةيرفا ىراصن عيمج بهذمو ةيوذلاو ةشرحلا ىشاح

 روه#و



 ا

 ىلاعت يرابلا نا ينعم ةوقلاب ةياهنلا 8 انيفن امئاو ةيهانتم ةلويفدف اهف

 سلو ةياغىلا ال ادبا اباذعو امعنو ا ددنو ا : ني رادلا اتلك يف م ثدحي

 ىلع عقب ام لك مسسا نوكي ١ هومر أضعب كلذ نم :ربظام

 دوجومل ضعب وه امئاو مودعلل اضع نوكي ال دوجوملا نال مودعملاو دوجوملا

 وهام دوجولا ىنعمو اهيناعم ىلع عقث اما ءامسالا نال سملاب لعي اذه هلثم
 لاف امنه لاح وا تاقوالا نم ضام تاقوالا نم تقو يف اًماق ناكأم

 0 هيوم تفاؤل افاغيراز ادوجوم نسيلف اذكه نكي

 ف سيو ودوم ناك اهلكو

 ١| ضاعبا نوكت نا ىلا ليبس الو هيفنو
 لوقف نادك اذغبنف ةرعشم كلش نايكيدقإلا قمبر نقط ل طنا ماوس ام

 امو نرأالاولس راو ديلاك اراك مسا اهيلع  عقي ال انا بموت
 سله ءاضعاللا١

 ا كا امنا تال بغش اذهو ( هنع هلل يضر دمسوبا لاق )

 ءامهنم ضعب لك يذلا ءاماك لكلا مسا هيلعمقي اهنمضعب وم

 هناق'قرختولا شاع« كول ةزكوا لقانا ادخن للا نراسلا ادا هلك
 قا انلوق و يهم اني تالت نا كيك لوو دوجوم مسا هيلع عقي

 نوال ضعإ اهالكو ضايبلا يفانث ال ةرضحلا نا لوقيف قا ال ضاعبالا

 - ًاسنج سيل دوجو. اناوق نال * يس يف هاندرا ام سيل 5 اذهف يبكلا

 يف اهلك يواست دق ءايشا اندوجو :نعرابخاوه اماو تاداضتملا عاونا ىلع

 ا ند ناف ًانضتاو ابكي م اضعب ملوهف اقح اهايا اندوجو

 ال ا دحاو اءاّمجا ىندملا اذه هي ناعم لب نول اذه نا يف ضايبلا

 ا دوجتؤم كولو لاخلا علا ذكو:ةزقسا لحب ااهلقحنا .افاوتسيفا ناقد

 دوحولا ل ااطبا وه مدعلاو مودعملل اضعب دوحوملا سف

 متل ال يذلا هسا انوي قئادي

 هاا مك ا ملع عقو تدعحا اذا اناسنا نويت اما ىف

 2 نشل 77 يئنعملا اذه يف مودعملا فلاخن دوحوملاو موجود هنا يف

 دئامح ناك”يولو اذاف دجوي ىتح ىنعم هل الو ايش 55 مودعملاو مودعلا

 مذه يف هيف انمالكو "'ىزدتلا باب يف اضيا انصلخت دقو !دؤكوما اديك
 اسس اس سس

 مويباسحلاو هازجلاب رقملا عيطلا
 ىلاعت هللا لاق داعملاو دانتلا

 انو انيد مالسالا ؟©ل تيضرو

 ىلا اجاتحم ناسنالا عون ناك

 ينهساج يفب نءرخ عف ه2
 هداعل دادعتسالاو ةشاعم ةماقا

 نوكي نا بجي عاّتجالا كلذو
 نواعتلاو عناهتلا هب لصحي لكش ىلع

 هل وه ام عناتلاب ظفحب يتح

 هل سيل ام نواعتلاب لصحيو
 ةئيطا هذه ىلع عاّمجالا ةروصف

 يذلا صاخلا قيرطلاو َةلملا* ف

 جاهنملا* وه ةئيلاهذه ىلا 00

 ىلع قافتالاو ةنسلاو ةعرشلاو

 هللا لاق ةعاجلا + هةنسلا كلت

 ةعرش كتم الج لكل ىلاعت
 ةلملا عضو روصت» نأو ا

 0 هاوي الا ةعرشلا عرشو

 1-5 ا هللادنعنم ّ م

 01 اهرو هقدص لع لدت

 ىوعدلا سفن يف ةنئتم ةيالا

 نوكت ارو ةَمْزألُم نك

 ىربكلاةلملا نا ( عا مث) ةرخأتم
 قو مالسلا هيلع مهارباةلم يف

 اكةرجفلا ةق لأ ةقنملا
 0 ا د



 ديه" 3“
 يارا ليلا نامي لوزا زخ الاناكو اكرم ناك طقفاهذخال كرايم ل ف الف مع كلذ اوتبثا ناو دب الو اهريغل ناقولخت اعف ثدحم نكرملاف 8 نكر عهنم هنوطبنتسي نينا هل اهخالكو .اًميمج اهلل كلذ .اونبثا ناف رخالا هبشأ هب وا رخالا نع هب ناب مهاب كان زوق | لصحنإل
 مو ةمهاربلاو ةئباصلاو ةفسالفلا نم مهانمزلا 9 ىلع اوداق كرا اضتالغوي و*ةرورض دب الو لك وبغ لثم تاوبنل نوركم ا اهليم

 نيلءاف دوجوو اولازي ملام دق دوجو رخالا نم لك نأب هب ىنغم دوجو
 ةُئاق دادعا دوجو ىلا ليس ال هنال لاح اذهو نيهول أملا ن دك لا

 كالذ اهرصح دقف ددع ال ناك نادهنال ال ةياهن ال دحاو تقو يف ةرهاظ

 اهناب لوقلا مهياع انبجوا فقو هانتم وهف رح ام لكو انمدق ام ىلع ددعلا

 لاحلا ظفعا نم اذهو ةيهانتم ال ةيهانتم دادعاب لوقلا مهمزلف ةيهانتم ريغ

 يذ لكو ددع .هلف دوجو» لك نال ةدوجوم تسيلف ددع احل'نكي مل ناف

 قلخلا نع قلاخلا لصفنا * يش يابف لئاقأ لاق ناف)انمدق اك هانتم ددع

 ةن ما ماكحأو اهعارش نولوقي ال

 ىتح ةيلقع ! دودح نوعضي لب
 نوديفلسملاواهيلع شياعتلا مبنكمي

 لاق نمو تاوبلاب. نولئاقلا ْخ

 لاق دقف ةيعرشلا ماكحالاب

 سكعني الو ةيلقعلا دودحلاب
 نيملسملا .م:للملاوتانايدلا باب را
 لثم كلذ يف انءزلي نأ داراو ضعب نم هضعإ قلخلا لصفلا : * يش يأبو د ا ا 1

 لماح هلكق لخلا قيفوتلا هللاب و ( هل لبق ) ةمدقلملا ةلدالا ىف هانمزلا يذلا 5 ا : 1
 08 00 زيتا انباع جحا ةباع

 جاهنملاو .ةعرشلاو ةلملاو نيدلا هلودجم نيلماحلا نم هريغ نمو هقلاخ نم لصفنم وهف لماح لكق لومو || 2“ م

 ةنسلاو ةيفينحلاو مالسالاو

 يف تدرو تارابع اهناف ةعاماو

 ىنعم اهنم ةدحاو لكاو ليزنتلا

 ةئل اهتفاوت . ةقيقحو اهصخي
 نيدلا ىنعم اني دقو* احالطصاو

 لاق دقو دايقنالاو ةعاطلا هنا

 مالسالا للا دنغ نيدلا نإ ىلاعت

 امك لاقي ءازجلا نب .دري دقو

 باسحلا ىنعمدر.دقو نادت نيدت

 كلذ ىلامت :لاق دانتلاو داعملا موي
 منسم وه نيدتلاف مهلا نيدلا

 كو هتاننغيكن ئاسوةناكف ف. هضارعاؤ هصاوخيو اهسنجنو هعاوناو هلوبطف نم

 هيلعوه اهو هلماحب تالومحلا نم هريغ نمو هقلاخ نم لصفنم وهف لوم
 ريغ ىلاعت يرابلاو هلصفو هسنجو هعون نم تالومحلا رئاس هيف نياب امم

 باب يف انرك ذ ( دقو ) قيفوتلا ىلاعت هللاب و هلك لذ نمثيثبفوصوم

 نم الخ اهفو ةياهن الب اهيف ماسجالا .ءاقب و رانلاو ةنجلا ءاقب يف مالكلا
 نم كلل انه نحن مهانمزلا ام كل انه انمزاي نا دارا نم لاصفنالا انياتكا

 أقرط ىلاعت هللا ءاش نا ثالذ نم انه رك ذن اننا الا يئانتث ال ىتلا دادعالا

 نوتلسسملا نيب قرفلا:نا(لوقتف) نيمتنن هو قيقوتلا: ىلاعت هللب و. ًايفاك
 لب ىفانتن ال دادعا.دوجو رانلاو ةنجلا يف نت بجون مل اننا نيتروك ذملا

 ةنجلاو رانا ةحاسم ناو  صقن' الو ديز: ال ةيهانتم ممدادعا نا انإوق

 || مثددمومهتاكرح نم ربظ ام لك ناو صقنت الو ديزت ال ةيهانتم ةدودحم



 6 2 ١ 2 ا ا

 اتالم ا ا ماا مااا ا م #حدللشاللااللللئببببوبوبوبو دلل

 ص
 لو# وذو عوضو» وذوبف هريغ نود هتصخ يلا ةروصلا وهو لوم هلو

 يذلا فاضملا باب نم بكرملا عم بكرللاو هلضفو هسنج نم بكر مؤبف
 بكرملا دوجو ىضتقي اهناف بكرملا اماف رخالا نءاعنم دحاو لكل دبال
 اددعسيلف دحا رلااغاو كالذ ليدل اك يسن نةسلو دكا هلقواوو

 ىلاعت هللاب و بابلا اذه يف مالكلا ىنْعَنا دقف ىلاعت هللا ءاش نا هايتس ال

 اقولخع ناكرل ماعلا نأ اًدحاو سبل ملاعلا ل ءافنا لع ناهربلا نمو قيفوتلا
 ناي أف قيفلتمتوا نيت الازز ل انوكي نا نم لخي مل ادعاصف نيثال

 كلذ اوفنناف افلتخا هبواا يتشا هباهدحا يف وأ |هيف ىنعم اوتنثا دقف اولاق

 كلذ نال الضامن (هعافتزأ زوج الو كم دانتشالاو ةنفالتخألا أو ةنأدقف

 نافلتخي الو ءيش يف ناهبتشي ال نيثيش دوجو نال مدعلل تجومو لاح

 الاءاكخ ةمودعم ةنصلا هذهنال |عمدع كلذ ينذا لاحم هوجولا نم هجوب

 دح اوت قو يف مودعم دوجومب لوقلا مقزايف اهدوحو اوتثا دق مثو.مودعم

 اوتيثا دقف الازي مل نيدوجوم اهوتبثا ا مهو لاحم اذهو دحاو هجو نم

 ملل قتازيولفم ةريخإلا قانا دعا بكمواؤناين اييتشا دق يناعم أه
 اهنالامزيغتسبل ءايشالا هذه نوكت نأ زوجي الو الازي نأ يف نيهبتشم
 وه امههابتشا ناك ناف ةروك ذملا يناعملا يناعهابتشا ينعا اهتمت تافص

 دحاو لك نا يف نيفلتخم اعنوك يف مرلياضيا كالذكو دحاو *يش اعف اه
 ثلاث انبهف اهريغوه اهيف فالتخالا اذه ناكن اف هبحاص ريغ اهنم
 ناك ناو*ىلاعت هللا ءاش نا اذهيف لخدي اءركذ:سو*ا دبا ضيا اذكهو
 لاخلا نيعوه !ذهو 0 وه رياغتلاف |هوه هابتشالاو اهوهرراغتلا

 زوج ال منالل' اهاتْشا“ لبلا رياغتملا يف ”دوجلوم' مم: دنفاالبإ الا ةثال

 نمادب نكي و انركذ ام تنث دق ذاف رياغتلاب نيبءآشم ناعشلا نوكي نا

 ميفمزل ثلاث تنث اذاو ثلث تنثدقف اهريغ ىعموه فالئخا وا هابتشا

 كلبي ةاذهو دب ءافكلكو::لاوسلا خخ هنيقالات ف س)لدطساالان مهتثالث

 يذلا ىنعملا نمو هتاذ نم بكس ع اهدحا وا اهنم دحاو لك, نا ةزورض

 ماعلا لها نا انلوقوه تايثالاو

 ك0 ب بسبب  يييبيبإبإبإبإبيبيإيبإيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبببببببااس سس سس  سحييي2نباابببببببببسلالا

 ءاوهالا لها ىلاو تانايدلا لها
 ادّوع دقععا اذا ناسنالا نأف

 /اقاعروذت مللى ةةيوفا» كلاتوعألا

 وا هريغ نع | ديهتسم 4 5

 هريغنمديفتسملاف هبأرب | دببتسم
 ةءاطلا وه نيدلاو 0 م 6

 نيدتلا وه عيطملاو ميلستلاو
 ا ثدعت 2 دكشاللو

 يبلا نعريخلا يفو
 مالسلا هلع

 دعمالو ةروّده نءاوؤرما قشاع

 نوكي برو يارب دادبتساب
 دحودو 207 هراغ نم ديفتسملا

 وأ ءاؤبا ناك قاض[ فاقنا ايهم

 هنمهدإةتْيف لطاب داقلعا ىلع نلعم

 هلطاب و هق> ينركفتي نا نود

 لصح امدنال ليفت نوكي ال

 اانتالا عبتا الو معو ةدئاف لع

 دبش نماالا نيقيو ةريصب ىلع

 ممظع طرش نول مو قحلاب
 هيأرب دبت ملا نوكي امبرو ربتعيلف
 لش 0 مدان اع [طذتسم

 هتيفيكو طابنتسالا عضوم لعب نا
 ةقبقح اًدبتسم نورك ال ذئاب



 | نكي ام طوطخلا نم دودمملا

 ةياتكلا ةعانضلا طّرشو اوشَخ

 منزلا ىلع يئثاوحلا كرتي نا

 طرش تيعارف اوفع دولا
 باوبالا تدددمو نيتعانضلا

 تكرتو تاسحلا طرش“ ىلع

 هللب وباتكلا مسو ىلع ينئاوملا
 انلسح وهو لكوتا هيلعو نيعتسا
 ماعلا لها (بهاذم)ليكولا منو

 لها 0 و تانايدلا باب را نم

 قرفلا نم لعنلاو ءاوهالا

 ضابكم هل 0 مريغو ةيمالسالا

 ئراصنلاو دوبي لثم قحم لزنم

 سوما لثم تانك ”ةنببش هلأ نمو

 ماكحاو دودح هل نمو ةيوناملاو

 نلوألا ةئباَضلا .لثم تاعك نو

 دودحالو باتك هل نسل نمو

 ةفسالفلا لث». ةيعرش ماكحاو

 تكاوكلا ةدبغوةيرمهدلاو ىلؤالا

 اهيابرا ركذن ةمهاربلاو ناثوالاو
 اهرداصمواهذخ امل قنواهباحاو

 ىلع ةفئاط .ةفئاط بتك نع

 فوقولا دعب اهحالطصا بجوم

 ديدشلا صحفلاو اهبحهانم ع

 فنرا مث*اهقاوعو اهيدابم نع
 ىفنلان يب زئادلاعميحصلا ميسقتلا

*» 4 

 ' كرهتم ال كرهتم نذاوهف القتنم لز. مل هنا تلق دقو لقتنم ريغ لزب

 اذافمثولاب .ةعطق مرجلا اذه نم اوعطقا 3 انلق نكاس متلق ناو#لاعم اذهو

 هذه هنم عطقل نا لبا ,ظعا مرجلا اذه ناك ىت» ه م انلأ كلذ اوشوت

 نا لبق هسشفنلو اسم هلا اولاق نا وا اولاق 5 اف تفطق: نانو ا ةعطقلا

 ئواستلاو ةلقلاو ةرثكلا ع : الا ةياهنلا اوتننا دقق ةعطقلا هذه 4م -

 نامزلا عوقوك ددعلا تحت مقي ام مرجلاو ناككا نافاضياو*ةيابن يذ ِف اللا

 ددعلا قيرط نم نامزلا د الخ اهف هانلخدا ام لكق ددعلا تحن

 ىلاغت' هللابو ةحاسملاب ددعلا قي رط نم مرجلاو نآكلا يهانتا 5 مزالوبف

 قفوتلا

 مل ماسجالان أ لوقي نمءانمزلا ام لكو 26 هنع هللا ئشر دمت وبا لاق 9«

 مل اجرب مشع ىنثالاو بكاوكلا ةعبسلا نا لوقي نمل هنيعب مزالوبف لزت

 ام كاانه رظناف هتكرحو كلفلا ماسقا تحت ةي راج ماجا اهنال لزت
 ةاتمزلاا.ام انكوتو ءالّوم مزالوهف ,هئامْزاَو ماسجالا ثودح نم :هانمزلا

 تافصو صالخلاو جا ازملا ف مث وك يه مثاوقا عورفيف ماسجالا تو دح يب ىف

 كلذ تبث دق ذاق طقف دحاولاتانثا يف نايبلا اندقعاو دحاو نم رثكأ

 اتدصق امنا ا دسافلا لصالا اذه نم هوعرفام لكل طبةيز و رض نيهارنب

 هتوقوىلاعتهللا لوحي زاجناب ةنمدب الا باهيتسالا نم ةراوزصلا هلا مفدتام

 سوجملاك ملاعلا ريغ مولعج مناالا دحاو نم رك لعافلا لعج نم اهأو

 :«ديضرنمب هناف ىراصالا ن 71 كات داب لاق ٠ ندو ةقد: او نيئاصلاو

 (لوقتف) ىلاعت هللا“ ءاش لا هودروف ننام هتوقو كآ لوحبةي رورضلا لئالدلا

 ارك كا قارا نجار ةدوتكا]: ناك اذ نا ؟ىلهرفلا “اس ساو
 ناك امو ددعلا عاونا نم عون وهف ددعلا س+ تحت ًاعقاو ناك امو ددعلا

 هريغ ف رسل هصخ لصف نمو هريغلو هل ماعلا هسنج 000 عون

 سجلا كاذ عاونا نم هريغ ةروصو هتروصل لباقلا ساجلاوهو عوضوم هإف

 ا

 لعافلا نا نا لمانلا و اندصق امنا ذاةملظلاو رونلا



 ني 7 د“

 م *ىشل ةلعال ءاشنيحو كلذ لكل اراتخم

 العافوا ىوق اذ نوكي نا نم انمدق (ءلعشدح يئانتااومانتم وهف ةعيبطلا

 نوكي نا يضنةي هلك اذه نال ءايشا يف العاف وا ةلاحتساب الغاف وا تالاب

 يرابلا نوكي نا ةرورنض بجو دقفلزي وهو كلذ نع هلل ىلاعت اث دم

 قمايش هلو ةبحتوما ةلع:نوذبارانخ قفسمو طكفلقبعا راء اياب ليات للا

 نأ لوقي نم انمزلا امن لكو*قيقوتلا !ىلاغتا هللاب وب هزيغا ع ةويت الو خلل
 م لوي ل ملاعلا
 سبل ءالؤه دنع ملاعلا نال يلو.ملاو عئابطلا ةيلزأب نيلئاقلاو

 طقف ةروصلا مثدنع مهف تثدح اعاو مثدنع كو / يتلا لودالا كلت

 ممسجلاو نامدج مثدنع ام.نال نالصالا يف اننب لوقلا مهيلع ضيا لخدي و
 ولخ اللوقن اننا (كلذو) ىلاعت هللا ءاثنا|هدر ون نيناهرإل ةر و رض هانتم

 اكرمتم ناك ناف انكاسن وا. اكرم .نوكي نا نم مارجالا :نم:ءرج لك

 ينالو انتم نامز يف الالصا مطقن ال انت ال يتلا ةفاسملا نا انملعدقف

 ىلا .اماو :ةزادتساب. انا :نوكت نا. :نم ةتكرح ولخت ال مث ةانتم ريغ: نامز

 قلهوذرا دماج ازمقسب ناك نافبد ييسر اني ذل هشبلاق جلو تنال اتوب
 ىلاو قرشملا .ىلا ظسولا نم نيجراخلا نيطخلا نال لاح اذبهف هانتم ريغ

 قرشملا تعم يف يذلا ةزجلا نوكي نا بن ناكف.نذا نييهانتم ريغولعلا

 ةكرملا تظن دقق انيانهتا/ بازل تلظم اوه ىلا رانملا:«للا هللا الدم
 مطقا نايعلا ةدها شه عم لاحم اذهو كرمتم ال كرحتم نذا اذهف اذه د

 هترصح امن اليمدق ذا لادا

 ةينوقزملاو ةيناضيدلاو ةينانلل مزالوبف ةيرورضاانيهاربلا ن
 ع

 ريغ ايشوه

 يف“ 1 ادا ثريح ىلا هعوجرو هتفاسم ميو كلا كالفلا نم” زج لك

 اذهف تاهجلا . :رهةهج ىلا اكرحتم ناكن او* ةعاس ني رشعو عبرا لك
 اناكم مسجلا اذه دجو اذاف ناكمىلا ناكم نم ةلقن ةكرجلا نآلا لاحت ضيا

 انما قرتؤ رع ةفل ةقياعللا تدان يقلل ود لبق ملفا دك ل هيلا لقتن

 ناو هلبق هعاطقنال بجوم هسيلا لقتنا يذلا ناككا يف نئاك ريغ هدوجو
 لف ةنكمالا نم هدعب اف اذكهو هيلا لقتنا يذلا ناككا يف لذ مل ناك

 كاذافاابرصح الو ابكت اكرف

 ددعيف رخالا باوبالا رصحت ال
 هب ىهانتي ا 0 لب مولعم

 ىلع ددعا ازين كا 2 باسحلا

 يشم تلك .دقاو دوبل

 دنعشااذ ركذنسو رخا مل نن م

 ةفشالفلا .ءامدق بهاذم ان 50

 ىوا ىلع تامدقلا تمن اذاف

 8 يف انعرشري رح نسحاوري رقن

 مدا ندل نم ملاعلا لها تالاقم

 ةلعل. اذه انموي ىلا مالسلا هيلع

 بنهذ» اهءاستا :رغذي ال

 مسقو .باب ناكر تح بتكنو

 مل فرعي ىتح اركذ هب قبلي ام
 بابلا كلذل ظذللا كلذ عضو

 ةقرفلا >ركجور نير ننرابكلو
 ابهذ.. اهفانصأ مب ام ةر وكذملا

 أمرا :ةفنض 1 تحتو اداقتعاو

 ىفوةسنوهباعسا نعدي درفناوهصخ
 ثالث .ةيمالسالا .قرثلا ماسقا
 ماسقإ ىب ويصتقتورةفقزف نيطبص
 ةيفينحلا للا نع ةجراخلا قرفلا

 الصا فرعاؤ ”ربشا وه ام لع

 مدقتلاب ىلوا وه اممدقنف ةدعاقو

 طرشوريخاتلاب ردجاوه امرخؤنو

 ازاب تكي نا ةيناسحلا ةعاتدفلا



 هو>و نم هجوب ماسفنالا هيلع
 دلل باكا ثك اذ ميما

 ددعلا يف لخديال دحاولا نا ىلع

 وهو ناتثا لوالا هردصم ددعلاف

 لوالا درفلافد رفو جوز ىلا مسقني

 امو ةعبرا لوالا جوزلاو ةثالث

 ةيسللاك رركم وف ةعازألا هلرأو

 ى”اودرفو ددع نم ةّكرم اهناف
 نم ةيكرم ةتسلاو رئادلا ددعلا

 ةعبسلاو ماتلاددعلا جلو ن.درف

 ددعلا ىمبسلو جوز ودرفنءةبكرم
 نيجوز نمةبكر مةيناهلاو لماكلا

 كلذ سلو ىرخا ةيادب يو
 ةلب اقم يف باسحار دصف انضر غنم

 سلو ددعلا ةاءوهيذلا دحاولا

 تخاالدرف وه كلذاوهيف لخدي
 نم هردصم ددعلا ناك الو هل

 يف اروصحم ققحلا اهنمراص نونثا

 امسقنمد يدحلا نام الور نمسك

 كلذ نم راص جوزو درف ىلا

 درفلانافةعبرا يف اروصعملصالا

 ةعبرالوالا جوزلاوةثالث لوالا
 اهتم نكرماهادع اموقياهنلا شو
 ةيكلا. ةماعلا طئاسلا ناكف

 ةثالثو نانثاو دحاو ددبلا يف

 اهياع داز امو لايكلا ىفو ةبراو

 ل

 ْ هيلع بقعتي ال لجو زع هللا ورف عادبإو قلخ لمف ملاعلا يفو دب ام لك

 8م

 قلاخلا' لاس زوجي الف كلذك كلذ ذاف: هوعدن نه انئاعد قلاخ وهف
 ١ 2 مللاقي و ) هراتخن يذلا باوجلا وه اذهو تلعف مب ءاشال

 اراونا اوناك ما ةلظ مهيفأ مهومظعت متناو تشدارزو حيسماو ىفام نع

 نول ايو نوعزجي و نوطوغتي مينال ةللخ مهيف نا دب الو مطوق نش ةضحت
 لبق هتلقل اولاق نافكللذ لثه_:رع معين يذلا رونلا زجع ملف مل لاق

 ملص لخم ال ام اذهو هردق ىلع ريسي ولو تازبعملا نم ينأي نا بجي ناكذ
 عطق اولهعتل حاكتلا كرت ركمازلا بيئات نءنااضيامل لاقي و* الصادتم

 رئاسو ريطلاو شوحولا يف نوعنصت فيكف كلذ ىلع متزدق كييف لينا

 اضعب اهضعب لقت يتلا راحبلاو هأمملا ناوحو تارشحلاو يربلا ناويحلا
 اهلسانت مطق ىلا اينما طك راتكحاو يضجل نبات :ضغ لعق ملا

 نع ازجاع رونلا ناك ناف الصا هيلا ركل لبس ال ام اذهو اهجازتما غارفو
 كلذ ىلع فتاك ناو دبالا دبا هئازجا ضالخ ىلا هل ليبس الف اهعطق

 *يش بمعاو تالظلا يف ددرت ابك رتي لو هئازجا صالخ لجمي مل إذ ارداق
 هرخاتو صالخلا ممم ىلعو جازملا ءاقب ىلع مهنم نوع اذهو لتقلا نم ميعنم

 ذاقتتساو ضالخلا ليج نم مهتيغبو مدارم مات يف ءىش غلبا لتقلا ناكو

 لكو# دي اد: ىلاعت هللاب وهب ءافخال مهنمرهاظض قانت اذهو جازملا مطقو رونلا

 هصاختاو همرج يف ةيابنلا باحاو ملاعلا ثودح ىلع نيهاربلا نم انمدق اه

 نم لك ىلعو ةيناملا لوصا ىلع ةملظلاو رولا نيلصالا مزال وهف هنامزاو

 ةرورض موزل هريغلعافلا عم لزي مل هناو دحاو نم رثك 1 لعافلا نأب لوقي
 ىلع هيف اولوع يذلا 26 ينانلا لالدتسالا اماو 94 قيفوتلا يلاعت هللاب و

 هيفاولوع امنا مهنال اضيا دساف لالدتسا وهف ةفلتخم الاعفا لعفي نم ماسقا

 ثودخ ىلع ةب ر ورضلانوهاربلا انمّدق دقو ملاعلا يف ةدوجوملا ماسقالا ىلع

 لخدينا ىلا ليبسالف ءايشالا نم ءيش يف ههبشي ال هتدح نا ىلعو ملاعلا
 ةقفتملا ءايشالاو ةفلتخلا ءايشالا لعفي ىلاعت هنكل ملاعلاماسقا نم ءيش تحت
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 زومي ال كلانكو زوتلا ىلا تلقتن ال'ريجلا لعفول هنال ال نم دب الفريخلا

 ىلا كناءدل 0 ملل لاقي ف#«ةلظاريصي ناكهنال ارش رونلا لعفي نا

 ناف كالذ لك ىلا نوعدت نم انوربخاو لتقلاو حاكللا نع مينو ريخلا

 هنكمال هيلا هوغدتنا لبق هعيطبدل لءافوهو هعيطومف رونلا نوغدت تنك :

 0 م ثع هلعذي الام كرتب هل ؟رماو فيان ىلاهل ؟تواعدف هنعلوحينا
 زول يع كلاذف ةملظلانوعدت مت متنك ناو حّدصا فالخاذهو لاحم ىلا

 نا ءاوسإ ءاوس مل لاقي كلذكو* 0 ىلا اذ ليبس الذا كلذ ىلا اهل |

 اذكهو ةضحم ةءلظوه ام اممو ضم رون وه امذاسج الا ره نااولاق

 لق و لتقيو مكتي هاني ار نم نولثسي مت اهب اورقا نا حاورالا يف نولئسي

 نمو ةملظلا ما رولا ىلعأ ملاظلا لئاقلا نم كالذ لك نع بوتيمث بذكيو

 ةلاحتسالا اوزوج دقو مهيهذم مده وهف اولاق الذ ياف ةلظلا ما رونلا بئاتلا

 لعرونلا ضح وه امنا كلذ نم 00 ام ىلاانئاعدىنعم (اولاق ناف)

 رككاعد لبق اهعنم لع اًرداق رونلا ناكأ مل ليقشاذ نم ةملظال عنما
 ىلع ردقي وهو لظت اهايا هكرتب مظ دقف م مل ىلبق ارداق ناك اولاق ناف ال ما

 هنم صقت اذهف مل( ليق) هبن ىتح 7 مل تلق ناو مكلاعد لبق

 هنم ملل كاكا . اذهو كوت لعرودلاب قيلت الرش تافصو لهجو

 تازيغأ كرك هاجد هلا لقتال هلق د٠بلا اكشن يعادلا نا ملل لايف ايقراو

 تشحانقلو ككللالظ 3غ مجبراو كاظم ءلايلرك ايل اوت اها ةلظي وع
 ةلظلا كذب بطاختن أب نو رم أتمتنك ناف قا ىلا لطابلا نع كعوجر يف

 كالذبب بطاخن نأ. نورم أتت 22 ناو“ كبزكلانهرطا 010 سالف

 جيئاعدل ىنعم يافااولاةناف) 0 "اب عا بذاك ضيا كلذب ىمالاف زونلا

 يف انضعب باوج مل( ليق) هلال ن مودل نيف ىلاعتهلل لءقبسدقو وخلال
 رشا ل مف اضيا”نكتمو هت هوقو كسل زيكا ىلا نعدي نم لك, نااوغاذه

 ازائنا لامذلا لءسيلو فورعم هل انئاعد هجوف هنم كلذ لك مثوتمو هنم
 لعاف ناوه كلذ يف انضءن باوجو*دبعلا هراتخ ام ع ىلاعت هنا وه امناو

 لوا دي "ب للملا يف لصفلا

 نيذلا ءالقملا نا لوقاف رضحلا

 باسحلاو ددعلا رع يف اراكت
 يف اوفلتخا

 ةلخاد 0 ددُقلا ا دبةوُق ما

 امنا فاللت>الا اذهو ددعلا يف

 دحاولا ظفل كارتشا ن

 بكرتيامهن دارو قلظي دحاولاذ

 هل ىنعمال نيالا لاق دكعلا هم

 كالذكو ري ركل وار ركمدحاوالا

 داريو قلطيو ةعبرالاو ةثالثلا

 هتلعوهىا ددعلا هنم لصحام هب

 بكر تيال ياددعلا يف لخدبالو
 ةيدحاولا مزالت دقو ددعلا هئم

 ددعلا نا ىلعال داذعالا عيمج

 ورق دوو 1 لن اهم انكي
 دحاو هصخشوا هعون وا هساح ف

 دره اكل

 دحاو صختتو ٌدحاَو نانا لاش

 ةثالثلا نذ كلذك ددعلا ينو
 ةدحاولاف ةدحاو ةثالث اهنا يف

 ددعأا يف ةلخاد لوالا ىنعملاب

 ىنمللابو ددعلا هلع يفانلا ىيعلابو

 نم سلو ددعلل ةمزالم ثلاثلا

 ىلع قلطي مسق ةثالثلا ماسقالا

 دحاو وهف هانعم ىلاعت يرابا

 تادحولا دعينا نامل

 ليمت#لو تدجو هنم ةرثكلاو
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 اذكه هلكشو ريغصلا كلذ نم

 ثيح . ىلا زوحن : كلذو .-ص

 ةدملاو بروبتلاو ميسقالا يهتتي

 »6ةسداسلاةبترملا96ىضماممرصقا

 اذكه ©« هلكشو ايلا 7

 ثيح ىلا زوجي اضيا كلذو

 ليصفتلا ىهتني

 نقعملا كلذ نما ةعاسلا ةترملا9

 نم دمي نكلو كلل اذكه هلكشو

 هنا ىلع ال فرطلا ىلا فرطلا
 نم لب ةقالابلباة قدم ايبا

 لك اهتمت اوال هيبتا اهنا اعدم

 ودل لةنسيك منو ةةاللغإلا

 ات لاو ةيك ار اقتشساسنللا

 تخا باوبالا نم مسق لكلو

 ةدملا يف هيواسي جوزو هلباقت

 باسحلاو لاب كلذ لافغازوجيال
 ةيك ركذن نالاو هيجوتو خيرات
 ماسقالا راصغاو ةروصلا هذه

 لوالا ردصلا راص و عبس يف

 مل و ةروصلا يف هل جوزال ا درف

 نيع-ف يف لصالا نم ترصحنا
 ترصحن او ثلاث ىلا ناو دعبال

 مو ةعبرا يف لضصالا كلذ نم

 نع رخالا ماسقالا تجرخ

 د6 هي * ا“

 حتررقف أثاع اندنع ايف رشلا لعاف نوكي نا متمزتلا نا ملل لاقي و * كلذ

 ءيثلا كرات نا انيب ايف الع دقو ا دحاو ملاعلا لعاف نوكي نا نع كللذب

 كدنع تاروخلا عافولخي الو. ماظ ثباع هريبفت ىلعرذاق وهو هريغي ال
 اع ؟دْئِعر اص دقق هريخي لو هنم عنملاو هريبغت ىلع اوما نوكل اهنا ل

 هريبغت لع رداق ريغ هنا متاق ناو ةرورض متررف هنع أف متعقو دقف ةرورض

 | الهف مدنع هوس ةفص هذهو فيعض زجاع كشالب وهف هنم عنلا الو
 ؟كوصا ىلع حصا هناف لالدتالا اذهل دحاو نم دقكلا ميا لذا كوت

 هانرك ذ يذلا ناهربلاب ةدساف دنع ب.دقف نحن اماو ؟تامدق٠و

 ةيايخالام ىلا ولعلا يف ناك رونلانا عزت ةينانماو (هنع هللا يضر دمجشوبا لاق)

 (| هانتم اهنم دحاو لك ناو هل ةياهن ال ام يلا لفسلا يف ةماظلا تاو هل

 ناو سلا هتابج نم هانتم ريغو رح ال اهنم ىقال ىتلا ةبملا رم ةحاسملا
 روثال ال ةصاخ ةلظال ىزالا ناو ةلظلل ال ةعا رونال ةذللا

 نم يهانتلا مدع يف لوقلا اذه نالطب اءاف (هنع هللا يضر دمح وبا لاق)

 ولعلاب ماوق اماو ملاعلا مسج يقانث هب انبجوا اك دسفيف سما تابجلا

 ولعلا كالذكو ةفاضالاب الا نوكي ال لفسلا نال داسفاا ساظف لفسلاو

 |اهقوذ ةحمصال ىتلا |يلعلا ةمكصلا ىلا يهننت ىتح هقوف ال لفس و بفولع لكف

 ال مثو ركرملا ىلا يهتنت ىت> هتحت امل ولع وهف لفس لكو اهب نورقي ال مثو

 اماو*الءةس رونلا يف ناو اولع موف ىلع ةلظلا يف .نا ةرورض مصف اهب نورقي

 كلذكوةفاضالاب الا نوكتال ةذللا نال ادج دسافف ىذالاو ةذإلا يف ملوق

 هب ىذاتي ال اع ىذات ورام هب ذنب اب ذتلي ال ناسنالا ناف ىذالا

 ةينانملا لع لاوس * نيلاعلا بزل دجلاو نيقيب مهسوه لطبف ىنفالا

 ال ما سفنا داسجالا هذهلأ مل لاقي نأوهو هتوقو هللا لوحب ملوقل خماد

 يف نوكي نا نم مكلوصا لعولخت ال داسجالا هذبف مل ليق ال اولاق ناف
 ةللظ اهضعبو أضخم ارون داسجالا ضعب نوكي وا ةلظو رون اهنم دسج لك

 لمق ةللثلا نمزوجي لهف ممل ليق ةلظو رون دسج لك يف اولاق ناف ةضحم

 ردجلا



 ري هر

 عادبالا للبس ىلغ اهغلعف امناو هب نكاساهنا لع نوكسلا الو اهب كرحتضم

 يخون جابه اني وكسب زادوا ا في رع الك
 هب ةتفرضوم قاع هلك اذوم هلعت1فلام اما(ةرقللا لانا ل تكو كؤلما
 قرفوتلا هللاب و مل ( لبق ) لقعلا ةهادبب كلذ انلع(اولاق ناو)ىلاعت يرابلا
 وا ةقيقملا لع ةيفيكلا تحت الخادو سفنلا ىوق نم ةوق لقعلا سلا

 رؤي ال ل (لاقيف )هنن نمد الف لصحبال:نم لوق ىلع نوجا ات
 فرعي و اهباوصو اهئاطخنيب زيف تايفيكلا باب يفدلكش نموه ام  لقعلا
 عرتخم يفو مودعم لقعلا لز, مل اهفو هقوفوه اهف اءاو اهبتارمو اهلاوحا

 ان ىلع اًتدحم ناكك هيف رثا ول ذا هيف لآمال ريثأت الفوه 15 هبترمو لقعلا
 نوكي "ناكل خف يضتقل يعف فاضملا باب. نم رثالا نا نم انمدق

 هيلع اك احو ىللاعت هيف الاف لقملا نوكي ناكو لّعلل العفتم ىلاعت يرابلا
 هبيشي ال ىلاعت يرالا نا اذه انباتكيف اني دقو * كلذ نع هللا لج

 اح الوهم يراوح عرفا يو الو ةزجرلا ايبا ايوتامجلا 31و
 ارداق وا ايكحوا اح يرابلا ةيعستب لاق نم لوق لاطبا هيف اضيا ان اهو

 ءامما ةعبرأ ىثاح لالدتسالا ةبج نه تافصلا رئاس نم كلذ ريغوا

 ابةمتسلال ىتايف ءاممالا هذهو ظقف قلاخلا قحلا دحاولا لوالاٍيغو طقف

 الوةتبلاءاوس قلاخالوةتبلاءاوس دحاوالوةتبلا هاوس لوا الف هريغملاعلا يف يش

 ال ولو يلاعت ىرابلاب ق> وهامناف ىلاعت هنود املكو قالطالا لع ةتبلا هاوس قح
 ةفاضالاب وح امئاف ىلاعت هنوداملك واق ملاعلا يف *يش ناكام ىلاعت يرابلا

 زاج ام اهب قداصلا ربخلا درو يتلا ءاممالا رئاسب درو دق مسا نا الولو

 بانكلا اذه نم هناكم ي انيب دق نكلو.اهنم ءيشب لجو زع هللا مسن نا

 ىلاعت هريغ اهب داري ال ةيمس كلذ ناو عمسلا درو ايدجرمست *ىش يا ىلع

 يرابلا هب او“ اف مهليلد ناف اضياو *ةتبلا هاوس يش ىل 0 مجرب الو

 هل ميمبشت يفو هقاخي قلاغلل هيشت هيفو يغش يعانقا هيلع ةورجاو ىلاعت ||
 لاظبا انمدق دقو الوعفم لعافلا نوكي ناو ثودذحلاب هيلع مح هقاخب

 لوالاميسقتلا وهو ققحم اهاكشو

 لوالا عومجمل لع درو يذلا

 هرصح بيو درفب سيل جوز وهو
 ثلاث ىلا ناو دعيال نيعتست يف

 رصقانوكي نا بخيةدملا ةروصو

 لقا ءزجلا ذا ليلقب ردصلا نم

 وششح اهتحت بتكي و لككا نم
 ميونتلاو هيجوتلا نم اهصخب ام
 قلاهيؤالست تقلا ليئافلاو
 اهيواست نا بجي مل ناو ةدملا
 6 ةنلاثلا ةبترأا 96 رادقملا يف

 ضيا هلكشو لصالا كلذ نم

 يذلا يناثلا مسقللا وهو ققحم
 ينانلاو لوالا عوضوملا ىلع درو

 نم صني نا زو ال كلذو

 ىلع ديزي نا زوجي الو نيعت
 لها نم زواجنمو ماسقا ةعبرا
 عضو مع امو أطخا دقف ةعنملا

 هيف ببسلا ركذنسو باسحلا
 اهنم ةدم نمرصقا هتده ةروصو

 بتكي كلذكو ليلقب لصالا
 ازرأبو اوشح اهب قياي ام اهتحت
 سوممعملا اهنم 26 ةعبارلا ةبترملا6
 نازوج كلذو ط اذكه. ابلكشو

 قرطلا ندسحاو ةعبرالا زواجي

 امتدمو لقالا لع رصتقي نا



 يبجحا همبسا مو هكلا سيف رظنلا
 5 ترغاف هملاعمو هكرادم هلا

 ابتسحاو اهككحا باببملا قيرط
 ناهربلا جححم نم هيلع تفاو

 »ب اهتزدقو اهنتماو اهعضوا

 والا عشالا ناكو ذل
 بتارم لوفاف ددملا دادتسا

 يهتتتو دحاو نم يدتت باسحلا
 ةعبلا اهزواجت الو عبس ىلا

 ردضص د للوالا ةّتترملا د

 لوالا عوضوملا وهو باسحلا

 لوالا ميسقللا هيلع دري يذلا

 ةلمجو رابتعاب هل جوز ال درف وهو

 رابتعاب ”ليصفتلاو ميسقتلا لبقي

 ىدتسي الوهف درفهناثيح نم
 نمو ةدملا ةروَص يف هيواسن اتخا

 ىتح ليصفتلا لبافوبف ةاجوه ثيح

 بجي ٌةدملا ةروصو نيعسف ىلا مسني
 فرطظلا ىلا“فّرطلا نم نوكتنا

 تالم اوشح اهتحت بعكيو
 رئدقتلا تالسرمو ليصافتلا

 تاكو يوتا لتلاورب رقلاو
 قاحلالا تاناكحو عومجاهوجو

 الا فرطلا نم ازراب عوضوملاو
 عومجلا غلام تايك رسي

 لصالا اهنم 6 ةيناثلا ةبترلا

 ا

 لعافلا:لمفي:ال اولاق نأ هو مب.رالا عئابطلاب لاق نمو أجرب رشغ ىثالاو
 ناناناو:ةنلتطم ىوق اذ. :ةروكب :نااامإ كةلبازز ىوطعو اذا لا” ةلم "النقا

 ةفلتخم : ءايشا :يف لعفي نا اناو ةلاحتشاب لمفينا اماو:ةفلخمش الاب لعفي

 ةيلعات كحل ةفلتتم ىئوقب لمقيمنا انلقول ذا اباكه وجولا هذه تلطب الف اولاق
 تجولةلاتسابا لعفي هنا انلق ولو تالوءفلادحا نم نوكي ناكف تكرم هناب

 تالوعفملا ةامج ينكلذب لخدي ناكف .هلاحا يذلا * يخل الاعفنم نوكين ا

 مل وهو هعم”ايشالا كان نوكت نا تجول ةفلتخ ءايشا يف لعفي.. هنا انلق ولو

 هل العاف الو ملام اتراخم نوكي ال ذئايح ناكق لزت مل ءايشالا كلف لي
 هلك اشي: ام لمفي دحاو لكن اوزيتك ئيلعافلا نا كلذبانلعف اولاق

 ذيحوتلا: لقي مل نم هيلع لوع اه ةدمع هذبف (هتع هللا يضر دمحوبا لاق)

 َلاَعَيف ىلامت هلا ءاشنا نينام لع شحاف' أطخ نيلالدتسالا نيذه الكو

 8 لعفي “ال هنا نم ةينانملا هب تقحا امم تحا نا قيفوتلا ىلاعت هللابو

 ولخم لهشلا الورثلا
 راع اونوكت نا اانا هومشلع اونوكت نا اما ال ثلاث ال

 ىنعمله لل يق# عمسلا قي زط نمةومتلع ما غلق ن نآف'* لقفلا' روم
 او ل ءيذلا اذه ين هئترمو قلحلا عدت بول زيغ يقال مهسلا

 متن نم دب الف هنايتاب رماو اربخ رخالا ءيثلا اذه ىعسو ةبانتحاب

 رشرشلار اص اناف ياا تال |اق نم لك دنع مزاللا ىنعموه

 0و ذاق نم دب الثدب راي ير اد اماو هنع لوالادحاولا ىجنل 1

 اشر لعف نم ٠ يش نوكبالهقوفرم ١ الوفلرب دمالو عدبمال نم نا تبث دقفاذه
 الا هتعااد مزاي ربخم الورش هناب رابخالا وه قل نوك يف بنْسلا ذا

 هل( ليرة ازعل انه عفوت رب تكت (؟لاه ناق)* ناك هلل

 سج اهلك ةكرملاو نوكسلاو ةكرحلا زيغ دهاشي اف مسجلا لعفي سيل
 انرما امئاف هلك داو سجن نوكسلا كلذكو ةيناكم ةلقث اهنا يف دحاو

 .:الكطف واكل“ زبق" زا تفإ/ امازون يق لس ات
 كرمتم ١

 -ودحأ نم ثدعو رش :يشاا اذه نأب يل

 د



 ا

 نكي مل نا دم, ناك ثدح ملاعلا نا ةيرورضلا نيهارإلاب انيذا لجوزع |(
 ةدسافلا لئاوالا ىلا ةفاضملا مهتافارخ تطقسو لزي مل اربدم اعرتخم هل ناو

 لظبا ذاف فوصومل الا ةفص نوكت لذا مهلاعفا ةفيكو نالعافلا مهفصو يف

 مهماكحأب لاغتشالا :اماو * اهب هوفصو يتلا .ةفضلا. :تلطب .فوصوملا

 هبجوي ىش ةماعلا عئارشلا نم سيل هنال ءيش يف كلذ نم انسلف ةيعرشلا

 نيهاربلا تماق اذاف,زكمملاباب نم اهلك لب لقعلاهنم عنب «يش الو لقعلا
 هنب نتا د. لك لوبق كتجلو هتغاطا يتوج و اهت: نيملا :لوق ىلع ةب رورضلا
 ملاذاو. اتاهماو انئاباو انئانباو انسفنا لتق هناولو لاعالا نم ناك ام انئاك

 يا هب.رم ايام ىلا تفنلي ال هتعاط بوجو حصي ملو اهب سالا لوق حصي
 ةلطاب يهف اذ فالخ ىلع تناك ةعي رش لكو لامعالا ند ناك ءيش

 رثكأ ال دحاو لوالا لعافلا تابثا هي انرك يتلا قرفلا عم انمالكف

 2500000 لكل مساح وهو دجاو نمرثك ١ ,نوكي نا لاطتاو

 الاب انيفرتر اهو ناضل رز هع ارك نقرا كتل يسن كلا

 يف هب اوهومام ةدمع دارياب هتوقو ىلاعت هللا لوب أدبنو * ىلاعت هللاب

 نيهاربلاب هتوقوىلامتهملا لوحب هضقنن مث دحاو نم رثك 1 لعافلا نا تابثا
 ليبس ال اع د-اوهلاعت هنا تابث' يف ىلاعت هللا ءاش نا عرشل 3 ةحضاولا

 نوملاعلا بر هلل دبجلاو انباتك نم الخ اهفانلعف 5 هيف ضارتعا الوهدر ىلا

 رثك .١ لمافلا.ناب.نولثاقلا هيلع ارعرام ةديع عيذوتلا ىلامت هتلايو, لوقف

 ةناملا لالدتساوه الك اهدحا 6 ترادساف نال الدتسا دحاو نم

 اولاق ل وهومييهاذم بهذ نمو ةيقدزملاو ةئباصلاو سوجملاو ةيناصيدلاو

 اذ هو هريغ هلع طاس م اقلخ قلخيالورشلا لعفي إل مىيكحلا اندجو

 رخ الامض امبنم مسق لك نيمسقمسقني هلكملاعلا اندجوودومعملا يف بيع

 يكمل نانلعف بذكلا وقوضلاو تءملاو تاج اوولبذرلاوةليضفل وركن وربك

 رش وهو هريغ لععاف اهل رورشلازا انتو هب هلعف قبلي اهو ريخلا الا لعفي ال
 ةعبسلا يك اوكلاريبدتب لاق نمل ال دتساوه 26ينانلالالدتبسالاو إل اهلثم

 دهزلاب سمغتم لجر غنوفالتخا

 هللا دبعوبا هل لاقي ناتسو نم
 نمش دق معلا ىللق ما اركلا نبا

 ميس هتئاو انخفض تهذم 8

 ةجرغ ماتغا ىلع هجورو هيلتكي

 مضتناف ناسارخد الب داوسو روغو
 دق ايهذم كلذ راصو هسومان

 ناطالا نيكتكبس نبدومهرصن
 ثيدحلا بامعسا ىلع ءالبلابصو

 برقاوهو م.تهج نه. ةعيشلاو
 مو جراوخ لا بهذم ىلا بهذم

 فرب دمج ريغ اشثاحو ةمسحم

 0 ميعيملا
 بيسلايف 6 ةسماخلا همدقملا 36

 باتكلااذبه:ينترت جوا يذلا

 ىلاةراشا|.يفو باسهلا قي رط ىلع

 ينبم نراك ال باسحلا مشانم

 راصتخالاو رصحلا ىلع باسحلا

 اذه فيلات نم يضرغ ناكو

 عم بمهاذملا د ناكل
  قيرط ترتةخا راصتخالا

 يضارغا تردقو ابيترت ءافيتسالا

 تدراو اببوبتو وسفن هجشانه لع

 1 اذه قوام .ةيعيروسا غل

 ينا يب نظي الكل هماسقا 1

 يبنجا مكتمو هيقف انا ثيح نم



 ةلزتعملا نيب ناكو ورمب ةيما ىنب

 نرامز لك يف فلسلا نيبو

 تناكو تافصلا ين تافالتخا

 ىلع ال اهياع مهنورظاني فلسلا
 يعانقا لوق ىلع لب يمالك نوناث

 رستم ند. ةتافصلا نوهسو

 :ةقاق ناس اقامت زعراإلا تائع
 تافصب هتافض هبشم نمو هتاذب

 رهاوظب .نوقلعتي مهلكو قلخلا
 ةلزآعملا نولضاني وةنسلاو باتكلا

 صاظ لوق ىلع مالكلا مدق يف
 يبالكلا ديعس نب هللا دبع ناكو
 ثراحلاو ىسشالقلا سايعلاوباو

 مقنتماو ناقل مههيشا , يبساجلا

 يبا نيب ةرظانم ترجو امالك

 يرعشالا ليعمما نب ىلع نسحلا
 يئابجلا ىلع. يبا هذاتسا نيبو

 مل اروما همزلاو لئاسم ضعب يف
 هنع ضرعأف باوجب اهنع جرخي
 ديه وو فارملا ةيئاطولا دال

 راصف ةيمالك ةدعاق ىلع مهبهذم

 هتقي رط ررقوا درفنم ابهذمكلذ

 ىضاقلا لثم نيققحلا نم ةعامج

 يبا ذاتسالاو ينالقابلا 4 ىلا

 يبا ذاتسالاو ىنبارذسالا قاما

 ريثك مين نسلو كروف.:نب ب

 . يرن هلأ

 رخ الا اهنم ىفال يه 9 ةهجلا نم" الاءانتم ريغ أعيلك ناوةيحةلظلاو رونلاناو

 |دهجازتما صو يف مل مث نافرج امسناو هانت» ريغف س هز ةاينع لماسلز

 ناصيد نا نولكتملا لاقو * ىنام بامصا /مثو تافارخلاب ةهيبش هايشا
 يف يك ىنام نال ىنام نم مدقا ناك لب الالب اذهو قام ذا ناك

 ينام دنع ةملظلا نا الا انركذ ام لك يف ناةفتم اهو هيلع درو هبتك

 اذه ثدحاو نارحب ابهار ىنام ناكو تاوم يه ناصيد لاقو * ةح

 نب ذابر ذا هترض هرظان ذا مارهب نب مارهب كاملا هلتق يذلا وهو نيدلا

 لاقفملاعلا غارف ليجعتو لسنلا مطق ةلأسم يف ناذب وءذبوم دنفسكرام

 لك عوجرو اعلا ءانف لجعتسيل حاكتلا مرحتب لول يذلا تنا ذبوملا هل
 نراعي نأ بجاو ىنام هل لاّقف بجاو ق> كلذ ناو هلكش ىلا لكش
 نفذابرذا هل لاقفجازتمالا نم هيف وه امم لسنلا مطقب هصالخ ىلع رونلا

 ىلع ناعتو هيلا وعدت يذلا صالخلا اذه كل لمعي نأ بجاولا قحلا
 وه لتقف ىناملتقب مارهب ماف ىفام مطقناف مومذملا جازتمالا اذه لاطبا
 نم نوفرعي الو ناويحلا ماليا الو حئابذلا نوري ال مثو هباحصا نم ةعامجو
 ةوبنب كورقي مثو .هذحو مالسلا هيلع ىننع الا مالسلا مهيلع :ايبثالا
 اولاق مهنا .الا كلذ( ةيزقلال"كلاقول ىلا مقرا نارا قي ويل ظيعاكو

 نوقفتممبلك الؤه نا الا لزب مل امههبي ضيا ثلاثو الازي مل ةملظو رون
 اهجازتما نم ثدح نكل اهريغ وه اًنيش ثدحت مل لوصالا هذه نا ىلع

 لعافلانا ىلعةقبطم اهلك قرفلا هذهف هلكملاعلا روص ةلاحتسالاب اهضاعبا نمو
 تامازلاو لعفلا ةْيميكو ةفصلاو ددعلا يف فلتخا ناو داو نم رثكا

 دعاوق .باعيتسا ىلا دصقو زاحياو راصتخلا مالكاذه انمالكو عئارشلا
 ةيلوالا تاءدقملا نم ةبحاولا جئاتنلاو ةير ورضلا نيهاربلاو 0

 امئاف هنع هريغب فيك ايلا ليويطبللو برغل: نزرع تايغاورتخيصلا

 دعاو زعافلا نا ةيروربضلا نيهاربلاب نيب نا ىلاغت هلل نوعب ان

 هللا ديبأتب انلعف كدحاو نم رثك !:نوكي نا نالطب نيبنو ةتبلارثك ١ال
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 د

 نمنومر<و ري زنخلا مللو مدلاوةتيملا نوم 5 وةبنكلا و كما عن ومارخلا

 ة3ديلاب دنملا لعفت ةقيرطلا هذه ون ىلعو نيللملا ىلع مرحي ام. بئارقلا
 ذيب ناثوالا لصا ناكوهو اهميظعتو تكاوكلا ءاهنا لعاه

 مهتدابع ىلا نامزلا لوظ عم نإجالا 11 ىتح نادوسلا يف ةرقاقدلاو ترعلا

 بلاغلاو رهدلا هجو لع نايدالا مدقإ نوئباصلا' هلحتدي يذلا ناكو اهايا

 هللا :ثعبف انزكذءاهنةمقارش لولد و كبد اوبل :هيق ارث دا نا لاناينذلا نع

 ىلص دم اهب ىتا يتلا ةعحسلا ةفينملاب ةودسفا اه مييتعلو نالا هيلع نن

 كترالطب تاز لا نقب( كل نيبف ىلاعت هللا تافحش هيلع هللا

 نبكاوكل ميظعت نم هوثدحا |م
 اباقب مويلا علو“ ءامث ا نوع ةهدعت ذا قاما كلذ يفاو ١اكو ةباتك يف هل هللا

 جرو هحو نم ةقرفلا هذه ف لذدي و * ةقرف هذبف | دج ليلق مثو نارحب

 لغياب موق وهف هب نولذدي يذلا هجولا اماف  ىراصنلا رخا هجو نم اهنم

 ريوصت يف ||

 هصئااس ع ىقلف ناثوالا ةداب عءو نكس

 عئارش نيئباصالنا وهف هب نوجرخت يذلا هجولا اماو ةثالث قالا قااخ ناو
 مهنا نوركذي نيرا موق ىلاو سي ردا هنا نولوقيو سمرهيىلا اهنودنسي

 لكيلا بحاص سونالقساو مالسلا هيلع حون هنا نولوقيو نولياكايبنا

 ءالوه نوفرعي ال ىراصنلاو متريغو فسادويو نويظاعو فوصوملا

 بوعي و قاحتااو جيهارباو ليئارسا ينب نم هفرعت ىنلك ةوبنب نورقي نكل
 تقرر طاصو لييعمتا ةوبن نوفرعي الو مالسلا مهيلع

 مالسلا مهيلع ءاينالا هتوخا. ىلعو لسو هلع هللا ىلص دمحم ةوبن

 لولا هقلانكو هللا اندم ينج واذا «ةدوملا .اهؤزفرتث درا بنج اطفال

 ىلا بهذت اهناف 26 ةينانلا ةقزفلا اماو 4 طقف ْتشدارز الا نوفرتي ال
 نولئاقلا ةنانملاو ةنوقزملاو ةناصيدلامثو ةتبلا مثريغ الدوربدموه ملاعلا نا

 ماعلا ثدفف جازتمالا ثدح مث ةجزتمم ريغ طئاسإ عيرالا مئابطلا ةلزاب

 ةلظو رون اهو الازي مل نيلصا نا نواوقي مهناف (ةنانملا اماف ) اهجازتماب

 ىسيع ابعص .يوطشلا لع نبا |

 ذو نيا اخابلبلا ايبا مث ايفوضلا

 طابخلا ام وينال ىال ىبعكلا

 رمماماو# هبهذم هنعب هيهذمو

 ترشا نب ةماعو ىلسلا داع نبا

 ظحاحلا رب نب ورمتو يرزيملا

 نيبراقتم دحاو نامز يف اوناكف

 فك درفنم داقتعالاوي ارلا ِ

 اهركذن :لئانسم“ مهياحصا نع

 يئابجلا لعوبا مهنم نورخاتملاو

 دبع ىضاقلاو ماشه وبا هنباو

 دق يرضبلا نيسحلا 'وباو رالا

 اودرفناو مهباحصا قرط اوصخل

 قنور اماو* ايس كل ئاسغ منع

 ءافلخلا نم ها مالكلا َِظ

 مصتعملاو نوما اوثوراه ةيسابعلا

 نم" هئابتتاو :لكوتملاو .قثاولاو
 نم ةعامجو دابع نإ بحاصلا

 ةلزةعملا نمةعامخت تربظو * ةملايدلا

 ورم زب رارض 2 ل ناطسوت .

 زاجنلا”نيننملاوذرتلا “منح

 ويشلا اوفلاخ نيرخاتملا نم

 ناوفص نب مهج غبنو لئاسم ِف

 رهظاو رايس نبرصن مايا يف

 ماس هلتقو ذهرتب ربجلا يف هتعدب

 كلم رخا يف ينزاملا زوحا نبا |



 رفعجو ر شنه نب رفعج نب رفعجلا

 رشب عدب تربظ مث برح نبا

 دلوتلاب لوقلا نم رمتعملا نبا
 نييعيبطلا ىلا ليملاوهيف طارفالاو

 هللا نأب :لوقلاو ةفسالفلا نم
 لفطلا بيذعت ىلع رداق. ىلاعت
 ريغ ىلا ملاظ وهف كلذ لعف اذاو

 هل ذلنو هباكصا نعهبدرفتامكلذ

 ةلزتعملا تغار رادزملا ىموموبا

 ثارقلا زامعا لاطباب هنع درغناو
 يفو ةغالبلاو ةحاصفلا ةهج نم

 تاديدشتلا ار ترج مايا

 نارفلا مدقب ملوتل فلسلا ىلع
 دمحم رفز وبا نارفعجلا| هل ذلتو

 وباؤإ ناقل“

 ميلا نب ىسع يناكساللا رفعج

 كحااص ديوس نبا

 ميشالا برح نب رفعج ابحاص

 ماشه ردقلاب لوقلا يف غلاب نمو

 نم مصالاو يطوغلا ورع نبا

 اهلوقب لع ةماما يف احدقو هباعصا

 عاجاب الا دقعتت ال ةمامالا نا

 يطموغلاو مهب 5 31 ةمالا

 ىلامت. هلا نا ىلع اقفتا .مصالاو
 هاينشالاب املاع نوكي .نإ ليمتسي
 مودعملا نوك عنمو ايمن
 دنجحاو طايخلا نسحلا وباو ايش

 ميسو
 دكر جاو مزه, زثك | هريدمو ملاعلا لعاف نا لاق نم ىلع مالكا«

 نم رثك( ملاعلا .لعاف .نأب نولئاقلا قرتفا ( هنع هللا خر دمعوبا لاق)

 ىلا بهذت 26 نوتقرفلا ىدحاف 9«نوتقرف ىلا قرفلاهذه مجرت مقرف دحاو
 مو اهتيلزاو ةعبسلا بكاوكلا ريبدتب نولئاقلا مثو .هيرئدم ريغ ملاعلا نا

 تلاطالجوزع يرابلا. نا نولوقي مهنا مهنعاو 5 نيكل ناف سودا

 ةللغ نلاهتساف تمبمتف هوس ةركف كف لشحو تبا الف شحنوتسا هتدحو
 لف هسفن نع هداعدا يلاعت_ئرابلا مارف سيلباوهو .نمرها اهنم ثدخ

 كلذ يف ملوريشلا قاخيفنم ها عرشو تاريخلا قلخب هنم زرت عطتسي

 صاظلا موق. لب سوجملا هفرعتال سما اذهو ( هنع هللا ىضر دمعوبا لاق!

 نامزلا وهو ماكو نم رهاوهو سلباو نمرووأ وهو. ىلاعت يرانلا نأ وه

 وهويلودملا اضراوهو رهوجلاوهو مونو ضيا :الخا رمد ناكل وهو ماجو
 ناو رورششلا لعاف وه نمرها ناو .لزت مل ةسجح ةريملاو ةنيطلا ضيا

 ضمت يف اندرفأ دقو. * كاذ لك هيف لوعفملا وه مون ناو ريخلا لعاف نمروا

 يف بييطلا يزارلا اي ركز نب دم مالك ضقت يف ءانعمج اباتكا ةلاقملاهذه

 مهناالاءايملاو نارينلاو راونالا نومظعي نيوجملاو*« ىملالا معلاب موسوملا هباتك

 باىصا و ةقد زا مهنمو هيلا اهنوفيضي مث مارش هو تشدارز ةوبلب نورقي

 247 ءاسنلاو بساكملا يف ةاواسملاب نولئاقلا  مثو ذبوملا قدزم

 ةيلعاممالا بهذمرس ضيا 7 ةيفدزملا قرف نم ةقرف مثوكباب باعصا
 ىلا فاضي دقو*مرصنعو دبع يبو ةطمارقأا لوق ىلع ناك نمو |

 نولوقي مثو نوئباصلا.دحاو نم رثكا ملاغلا بدم نا لاق نم ةلج

 ميظعت نوأوقي منا الا سوحلا لوق وحن نف انمدق ام ىلع نيلصالا مدقب

 نوبرقي و مهلك أيه يف اهتوروصي و رشع ىتتالا جوربلاو ةعبسلا كك اوكلا

 تاولص تلا بارق 0 00 قتلا تحرم ع نخدلاو 3 يذلا |

 مارحلا



 يم ظ
 نحن لوقت مةلمج ءالخلا مدع اما اهل ثلاث ال نيبجو دحالاالا اذه لك
 تبثي نم لوقي اك هسفن ىلا ماسجالا هذه بذنجي ءالخلا عبط نألاماو
 اك فيفت هلا ماسجالا هذه بذزآتح ءالخلا ا موقيف انرظنف « ءالخلا

 ىرخا هانلمأت مث ص طقسف ع الب ىوعد هأندجوف و تش نم لوقي

 راص دقف دب الو ماسجالا تبذتجا اذا هنال مهيلع ا دئاغ هاندجوف

 تبثو تطقسف اهيلع ناهرب ال ىوعد ءالخلاو دوجوم رضاح ًالملاف ”الم

 ل / انا كلذو ةدهاشملاب ص هاندجوف انلوق ف انرظن م 4 ءالخلا مع

 هللانو طق دجوالو ليلد هيلع مهي لذا ءالخلا لطب و ةرورضلاب الملا عصف

 واخي الف مكوق ىلع ءالخ كلفلا جراخ ناك نا رالرعم هنو لم

 ماسجالا بذي هنا نوعدت يذلا ءالخلا اذه سنج نم نوكي نا نم

 الو ةرورض نيبحولا نيذه دحا نم دب الو.هساج ريغ نم 55 وا هعطب

 عبط نأب اورقا دقف ملوقوهو هسنج نموه اولاق ناف ةتبلا ثلاث ىلا ليبس

 ” !-مههسفن ىلا تانكمللا بذجي نأوه عئابطلا ميج ىلاغلا ءالجلا اذه

 ءالخلا كلذ نوكي نا بجوف ابعابط نعرصانعلا ىوق ليحي هنا ىتح اهب
 بجوف هساجو هعبط ةفص هذه نال ةرورض أاضياكلذا كلفلا نع جراخلا
 الخلا كلذو اذه ناكاذاو دب الو هيف انكمتم نوكي نا ةرورض كلذب
 نيهاربلا انمدق دقو هل ةيابن ال اضيا هل 'يلاملا مسجلاف هل ةيابنال ممدنع

 كلذ ناكولو لطاب ءالخلافهلةيابن”ال مسج دوجو زوحي ال هنا ةي رورضلا

 نهي هةلطعأ ةفللذا وأب اراقناف *ملوف ف فالخ اذهو ءالخ ال الم ناكل اضيا
 فيك وهيلع تلادتساا وهو رع يشاع ارم لاقي* ءالخلا اذهسنج ريغنم

 قيفودلا ىلاعت للاب وهنمصاخم ال اذهو ءالخ سيلوهو ءالخ هوست ن أت حنو

 نود< ال اسان ملاعلا نم جراخ ناكم يف نا لاق نمو ءاوس اذه يف مثو

 ريغ اران كلفلا جراخ يف نالاق نم وا سانلا *الوبك مث الو سانلا دحب

 سوهو ق.ح اذه لكو رانلا هذه ساج نم تسيل ةقرحم

 لوا دي © د6 للملا يف لصفلا

 ينيب يف ةفسالفلا مهتاباقأ

 قطنملاو قطنملاب مهل نونف نمانف

 وبا ناكف نافدارتم مالكلاو

 ركألا مهخيش فالعلا ليذملا
 يرابلا نا يف ةفسالفلا قفاو
 كلذكو هتاذ هلعوهملعب اع ىلاعت

 عدباو هتاذ هتردقو ةردقب رداق

 لاعفاو ةدارالاو مالكلا يف اعدب

 لاجالاو ردقلاب لوقلاو دابعلا

 ةباكح يف يقاس مك قازرالاو

 ماشه نيبو هنيب ترجو هبهذ
 ماكحا يف تارظانم محلا نبا

 ماحهمتلا بوقعي وباو هيبشنلا
 هاقفاو ليذحلا ىلا ابحاص يمدالاو

 رايس نب ميداربا مهلك كلذ يف

 ىلعا ناك مصتعملا مايا ىف ماظنلا

 ةفسالتلا سان يرد ا فح
 ف عدب فلسلا نع درفناو

 لئاسمبهباعصانعو ردقلاو ضفراا

 نرب دمحم هباكصا نمواه يل

 نارمت نب ىسومو رمش وباو بييش
 طياحنب دمحاو يثدحلا للففلاو

 ام عيمج يف يراوسالا هقفاوو
 كالذكو عدبلا ْس هيلا بهذ

 رفعج يلا باعصا ةيفاكسالا

 باعصا ةيرفعجلاو يناكسالا



 نب ورم هل ذلئو يرصبلا نسحلا
 ردقلا لئاسم يف هيلع دازو ديبع

 صقانلاديز. ةاعدنمورمج ناكو

 روصنملا ىلاو مث .ةرمأ يني مايا

 روصنملا هحدمو هتماماب لاقو

 سانلل بحلا ترثن لاقف اموي

 نم ةي ديعولاو*ورمح ريغ اوطقلف

 ةيربجلا نم ةئجرملا» جراوخلا

 يف مهتعدب تادتبا ةيردقلاو

 منع ل صاو لزتعاو نسحلا نامز

 نيب ةلزنملاب لوقلاب هذاتسا نعو

 ةلزتعم هباحصاو وه ىمو نهتلزنملا

 ذخاو ىلع نبديز هل ذلت دقو

 2 راسم قاد هم, لوضالا

 ضفز نمو ةلزتعم مهلكة يديزلا
 بهذم فلاخ هنال لع نب ديز
 يربتلا يو لوصالا يف هئابا
 اوناكو ةفوكلا لها نممثو يلوتلاو
 دعب علاط مث«ةضفار تيعم ةعامج
 بك, .ةلازتمملا : ويش | كلذ

 نوماملا ماياترم ف نيخةفسالفلا

 اجب للا نوف نمرانف اهتجزقاو
 ةلئسم رهظا نال اما مالكلا ماب

 ةلئسم ياهيلع اولتاقثو اهيف اولكت
 اماو اهعساب عونلا ىف مالكلا

 ةدملاو "الخلا ةيلزا يف هب بغشلا نكمي ائيش مل اندجو الو مهنع ةدروتف

 سيلف اهسفن ىلا يضرالا مسجلا صمت ةمجحلا دجنو ذئنيح ءاوملا لفسو

١ 

 يذلاوُه نذا نامزلاو لاح اذهو هلخاد يف ىنعي نكمتلا يف اذا ناككاو

 جراخ وهام ءادتبا ةياهناحل اوبجوا كالفلا جراخ امه اولاق ناو هريغب فرعي ال
 الو ناهرب ىلا ةرقثفم قوعد هذهف لخاد الو جراخ ال اولاق ناو كلفلا

 يلاعت يرابلا يف اذه نولوقل متنا اولاق ناف لطاب يهف اهتحص ىلع ناهرب

 ناهربلاماق ىلاعت هدوجو مص الث هدوجوىلع ماق دق نادربلا نال ممن ملانلق

 ممي مل متناو جراخ الو لخاد ال هنا ىلع ملاعلا يف ام لكل هفال> بوجوب

 قىوعدهلك" مالك راصف هنوعدت يذلا نامزلاو ءالخلا دوجو ىلع ناهرب 3

 قيفوتلا هللاب و
 كلت طفانرتا الو الصا الار ملل دن مو ( هنع هللا يضر دمج وبا:لاق )

 نيدهلمللا ءامدق ضَعِب هيف اودلق يأر وه امناو اوهبتتي ل ناو مهنع هدرونف

 قيفوتلا هللاب و طقف
 اًقلطماتاكم هوعس يذلا ءالخلا هب لطبن امتو ( هنع هللا يضر دموبا لاق )

 كاكقنا ال يرورض ناهرب هيف نكفم الزاكم هناو ىهانتي ال هنا اورك ذو

 هاوداداعر مدا ريب اويغيشوب اهب الهوم عنا ميتاهرم هنا *ىش فرطاو ةنم
 روخصلا نم ةيبارتلا ماسخالاو ءاملاو ضرالا ىرن اتناوهو الحلا تابثا

 اهناو نكرملاو طسولا:بلظو ادبا لفسلا اهعابط كلذ وحنو. قبئزلاو
 ءامإ اسفرك الغ .لفيدنبو يلغي رسقب الإ دعصتف عبطلا اذه قرافت ال
 بوسرلاب اهعبط ىلا اداع اهانكرت اذاف اعفئرا اهانعفر اذاف !ربق رمتتلاو

 ناقرافي الو طسولاو زكرملا نع دعبلاو دوعصلا اهعبط ءاوملاو رانلا دجنو

 خوفنملا قزلاك انايع كلذ .ىري اعيلع لخدت ارسق ةكرحي الا عبطلا اذه
 ىلا اعجز ةيرسقلا ةكرحلا كلت تئاز اذاف ءاملا يف. بوصملا فوجا ءانالاو

 كنفسني الو ادعص اهيف ءاملا قبب هاما ةقراس ىهسملا ءانالا دجن مث امبعبط

 ءاوه الثما ارب انرفح اذا دجنو ءاملاو قبئزلاو بارتلا عفرت ةقارزلا دجتو



 *ي 1

 ناذللا ناككاو نامزلا اذه اضيا( نول أ سي و ) نيملاعلا بر هلل دجلاو ةتبلا
 تحت ناعقاو اه لهو ال'ما عاونالاو سانجالا تحت ناعقاو ازهأ ناني

 لوقم ال ذاةتبلا[مومدعاوالص! |هوفن دقف ال اولاق ناف ال ما رششعلا تالوقملا
 قحلا ىثاح عاونالاو سانجالا تحتو اهتحت مفاووه الا تادوجوملا نم

 اهب بجوو لئالدلا ةرورمغب ع يذلا لجو زع قلاخلا دحاولا لوالا

 الخلاف اوباوا اًاش ةلممجاب و تالوقملاو عاونالاو سانجالا نع هجورخ
 هيج قرت ناعقاو اعف تي در طومان نا نازك ذه نال (؟فلطلاط: قامزللو

 نلفت ويفي ةئذلانامزلا اذيفب كلذك كللذ ناك ذاق ةرورض دنسلاو ةيكلا

 ثالذكو ىتم سنج تحت امي ناعقاو اه هنوعدي يذلا نامزلا كلذو مثو

 نبا سنج تحت مثو نن هفرعن يذلا ناكلا عم عقاو هنوعدي يذلا ناكلا

 هناف سنجلا هل هبجوي امم سنجلا تحت ام ضعإ مزلام نا بجي ةرورضلاب و

 ناكر ماكي أدني نين كش اال داو, نينجلا كاذب تحت امإ لكك عزال

 ناكل ةناف اهياوع كلا كلا لك مالؤفملا دا ةزاوريمل هور حتوم حفاةيالثلاو

 نامزلا يه ةدملا كلت "له. مه أ سنق ةرورض اهيف ”دجوي ةده. نم هل دب ال

 لوم وهف ناكلل نامزوبفوه يف تناك ناف هريغ يفت ما هنوعدي يذلا

 نذا انهبف هريغ تناك ناو قرف الفنامزلا يذل نامز لككو بف. ناكملا:يف
 هذهو مثو نحن هي ردن يذلا نامزلا ريغو ناكلا كلذ ةدم ريغ ثلاث نامز

 ةيعضق نم | يىقسا الو لوقي ا لاتملك لك اهئاغدا نع رعب ال'نمواسو

 عم نيعقاو هنوعدت يذلا نامزلاو هنوعدت يذلا ناكلا سيل ذا مل لاقيو

 انامزو اناكم ةومعيعم ملف دحاو ”دحو سنجت حت دوهعملا نامزلاودورعملا ناكل

 سيلتلاو لاكشالا نع كالذب ادعبيل ال نيدرفم نيعساب اهومتيع# الهو

 تت نييدوبعملا ناككاو نامزلا مماناكن اذ ةكرتشملا ءامسالاب طيلختلاب ةطسغسلاو

 ةرورمضلاب ني دورها ن ككاو نانا اريغان اكوانامز ؟اوعد تالطب دقكرخاو دد

 |هان.دوهعملا ريغناككاو نامزلا!ذهنءاضنا( نول اسي و !قيفوتل اى لاعت هللاب و

 ءالملا وه اذا *الخلاف كللفلا لخاد اه اولاق ناف ةجراخ ك كافلا لخاد

 هنباىلا ةمامالا قاسو هتوجب مظق

 ةيعطقلا مثو ىضرلا ىسومنب ص

 داو لك ف اوفلتخا ءالكوه مث
 أوقاس ةيرشع اثالاف * هدعب

 هنبا ىلاىضرلا لع نم ةمامالا

 هنبا ىلا مث يلع هنا ىلا مث دمج

 مئاقلا دم هنبا يلا مث ننسحلا

 ىجوه اولاقو رشع يناثلا رظتنلا
 ضرالا اليف عجريو تمي م

 مجريغو+ا روج كتب1 ةلدع

 ئركسلا دس اىلاةمامأإلااوقاس

 اولاقو رفعج هيخا ةماماب ولاق مث

 يف كشلاب اولاف وا هيلع فقوتلاب

 يف ليوط طبخ ملو دن لاح
 لؤوقلاو تقوتلاو ' ةماغالا' قوس

 ةبيغلاب لوقلاو توملا دعب ةعجرلاب

 ةلمج هذهف ةبيغلا دعب .ةعجرلاب مت
 يت أسو ةمامالا يف تافالتخا

 هاذملا ركذ دنع كلذ ليدفت

 د6 لوصالا ينتافالتخالااماوزل«

 ةباوصلا مايا رخا يف تثدخ

 قشمدلا ناليغو ينمجلادبعمةعدب

 لوقلا يف يراوسالا سنويو
 زشلاو ريخلا ةناضا راكتاو ردقلاب

 لضاو ملاونم ىلع جاو ردقلا ىلا
 دلل ناكو. لازغلا ةاطع بال
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 نسنج يف الو ةيكاالو ددع يف ال هنود امن ”ىش ىلا لوالا دحاولا:فاضي ا 3 و نم مهنمو
 لك ةماماب. لاقو قاس نم مبنمو
 يت أيسونامز لك يف هلا> اذهنم

 ةيمامالا اماو* مههاذم ليضفل

 رقابلا ىلع نب دم ةماماب اولاقف
 دم نب رفعح ةمامأب مث هيلع ظن

 يف هدعب اوفلتخا مث هيلا ةيصو
 محو هيلع صوضنخملا نم هدالوا

 هللادبعو لعامساو دمحم ةسجخ
 ةمامأب لاق نموهنم* يلعو ىسومو

 لاق نم مهنمو + ةي اعلا مثودمح

 يف هتوم ركلاو ليعامشا ةماماب
 نمو . ةيكرابملا مو هيا ةايح
 لاقو هيلع فقو نم ءالأم

 ةمامالا قال نم مبنمو* هتعجرب

 انموي ىلا صندعب اصن هدالوا يف

 نم مهنمو*ةيليعامسالا مثو اذه

 لاقو مصفالا هللادبع ةئاماب لاق
 / و تام هنال هتوم دعب هتعجرب

 ةمانا لانا روسس خاطبت لع
 هالاونلاقسألا:ةيلذاكبم رضوا
 بحاص ينوهوالا م ؟عبأس

 مهم اوفلتخا ءالوه مث ةاروتلا

 ذا هتعح د لاقو هيلعرصتقا نم

 فقوت نم مهنمو* رع تي لاق

 نم مهنمو *ةروطملا مثو ةتوم يف

 ةثالث عمو دنملاب ةثالث 0 هتاذب | دودعم لجو زعدللا نوكيا ناني دوذغملاو !
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 نكد ناف* قيفوتلا ىلاعت هللاب و: الضايفاهملا ند ىننم يف الو ةفَض يفاالؤ
 ةساخ .الو مهعبار وه الا ةةالث :ىوجن نم نوكي اه/ ىلاعت هللا" لوق رك اذ

 اوناك ابا مهعم اوه الا :رثكاا الو كلذ نم ىندا الو مهسدانسوه الا
 ناوهو مهيف هلعف لعفوه امنا مهسداس وهو مهعبار وه ىلاعت هلوق ىنعف

 كمي مرعب ريدقوا هتاذب ال هتطاحاب مهسدسو هتادب ال مم هتطاحاب مهعلر

 ىلاعتو كرابت هللا نا لوقلا اذه ناهربو كلذك مهسدنب و مهيلع فرش

 هنا عماس لك ترم لقملا ةرورضإ لب فالخالب ةيالا هذهب ىنعافا

 هوجن ركاذب اهحتفا ىلاعت .هنال ةيالا صن اذهو مثاوجن هيلع ىنختال
 ىلا هتاذب مهعم دودعم هنا ال مهاوجنب هلع لجو زع .دارا امناو نيجانتملا

 دادعالا ةبتر نع جراخلا عنتملا لاحلا نم ذا كلذ نء هلل ىثاح مهتاوذ

 كلذناك ول هنالدحاو تقويننيصلاب ةثالث عمو قارعلاب ةثالث عمو دنسلاب

 مهلك ةيناقنيصلاب مهعباروه نيذلا ةثالثلا عم دنهلاب مهعبار وهن.ذلا ناك

 اذهورثك او نينثا نوكي ذئايح ىلاعتناكف كش الب ةعب راو ةعب را مبنال
 ةثالثل اعبارو ةتس مهف انبه ةسخل اسداس هتاذب ناك اذا كلذكو لاحم

 هلوق كلذكو نانثا..اذأ وبف . ةريشع كش الب مهلك م ف ةعبرا:مهف كل انه

 ةينيالا .ىلاعت فاضا اما اوناك اننا مهمم وه الا اهسفن ةي الا يف ىلاعت
 نا لاحم ذا هتطاخاب مهعمىلاعت وبف اوناك اهيا هانعم ىلاعت هسفن يلا ال مهلا

 اًريغك نيملاعلا تز هلل دجلاو مهضارتعا لطيف جربنا يف هتاذب 53

 عنخ مل انال انيلع هب ضرتعي امم ورمعو هللا واةلؤشرو هللا ”لئاقلا لوق سيو

 نم. ةبكرم ةلك" مالا ترال همم. هريغ 'مسسا ىلا ىلاعت هما منش نم
 انا ددعلا ذا هريغ ءيش عم ىلاعت هنا دعت نا نماانعنم اءئاو ءاحثلا فور>

 الإ * يش هقلخو هعمج ال ىلاعت هللاو | ةيضق يف هريغ ىلا ءيش مج وه

 ا دودعم سبل هنا مص هنع ددعلا ءاغلنا عص اذاو ىلاعت هنع ددعلا ءافتنا مص

 ةعاا
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 لوطا ةدملا كلت تناك ىتم اولئس هدما يف كلذ داز اولاق ناف ددع ىلع دئاز

 اوخْتا دف ابعم ةداي زلاو يه اولاقناف امم ةدايزلا هذهو يما ةدايزلا لبقأ

 * ين نوكي الو ص قت الو ةدايز هيف مقي الفال ةياهنال ام ذا ةرورض ةياهنلا
 هلاك االعنم اضاف نورك الو هنم صقنا الودنم قاع الودلاب قاسم

 اولاق قافنابتسا ]ل31 الو :ةسفن نم نفك الو وذل ام ةملقنلايازوانئبم/نوكي الاف

 هعم هريغو «يشلا نا اوتيثادقف ةدايزلا لبق اهنم لوطااهعمةداي زلاو يتسبل

 قلطملا نامزلاو الخلا نا نولوقي مو لطأب اذهو هدحو هتكازتك"/ا سبل

 .ند م |عضعب 5 امي ىأف كلذك اه اذاف مل لاقيف ناب , اهتم ناش

 فير ركب ةينلاج هكا يان فدان نال فاز
 مهتم عاقيا نيئيش ال مبلمخ اضياو اعلصفو اعسنج نم بيكرتلا اهل اونبثا
 ةعيبطلا هتكلس دّقف روصخم لكو روصح هانتموهف ددع لكو اعبلع ددعلل

 يرابلا ىف انمازلا اودارا ناف#*ةرورض هانتموهف ةعيبطلا هتكلس ام لكو

 هدحو ىلاعت يرابلا رثكا اهل اولاقف لاوسلا اذه يف مانمزلا اه لثم ىلاعت
 اذه نال يرورضلا .ناهربلاب دساف لاس اذه انلق اعم هقلخو يرابلا ما

 ىلعو نامزلا نم كني ملامو نامزلا ثودح بوجو لطعوه افا ناهربلا

 وه سيو ددع ضعب الوا ددعس ل ىاعت يرابلا ناف ذات يباونلا كود

 هدرون يذلا ناهربلاب | 7 امو نال دودعل 2 الو 3 دودعم انين

 ةَقيقحلا ىلع دحاو الو ىلاعت هللا ءاش نا بابلا اذه ولي يذلا بابلا ىف

 ال. ذا طاولم ىلا فانضني الو ةئبلا رثكت ال يذلا وهف طف لجو رغدلل الا
 دحاو مسا هيلع عقو ام لك نال ةتبلا ةفص الو ددع هاوس ءيش عه هعمجي

 اريثك ناك هنا نابتسا مسق اذا هنال ةقيقح ال زاجوه افاف ىلاعت هنود ام
 ملاعلا فا داح ا ةامسملا دادعالاو مارجالا ىلع ددعلا عقو كلذإف ادحاو ال

 هوجولا نمهجوب رثكتب الوالصا يفكك سبل يذلاوهفةقيقلايفدحاولا اماو

 اريثك ا دحاوال ا دحاوذعيح نوكي هنال هوجولا نم هجوبددعهيلعمقي الف
 تأ او اولفءهنلا قايس ال منتمو لاحمو طيلخت اذهو اريغك ال

 نب هللا دبعوه لاق 0

 لاق .نم مهنمو*يدنكلا برح
 دبع .نب.ةيواعم نب هلا دبعوه

 بلاط يبا ن

 نيدلا نا. نولوتن مباك ءالوهو
 ماكحا نولوأتي و لجر ةعاط

 م نيعم صخم ىلع اهلك عرشلا
 لقي ١ نماماو *مهبهاذم خه

 لاقف ةيفنحلا نب دمحم ىلع صنااب

 لاقونيسحلاو نسحلا ىلع صنلاب

 وشلل نيؤخالا:يف ةمانالا

 مهنش*اوفلتخا ءالؤه مث نيسح او

 نسحلادالوا ينةمامالا ىرجا نم

 نسحلا' هنبا ةماماب ءدعب لاقف

 7 دع هللادبع نبا

 , رفع 44 هللا

 ف اجرخ دقو نيمامالا ميهاربا

 نمو* ةمايا 2 التقف روصنملا مايا

 مامالا دمج ةعجرب لوقي نم ءالؤه

 لعهنبا ةمامأب هدعل لاقو نيستا

 اوفلتخيإ هبلءاضن نيدباعلا ني زر

 يمطاف لك نا

 نسحلا .دالوا ىلا ةمامالا عوجر

 مههذمو ديز



 نوكي نا طربش: ماو. ًاًفلطم ما

 موق بهذم لع ًايعئاه نوكي نا

 | نمو* يت أيساك رخأ طئارش ىلا

 ةيوواعم ةماماب لاقف لوالاب لاق

 ناورمةفالخب مثدعب و* هدالواو
 لك يف اوعمجا جراوخ ا و*هدالواو

 للا طق مهنم دحاو ىلع نامز

 يرجي ومثداقلعا ىضتقم ىلع قبب
 متالماعم يف لدعلا ننس لع

 بايت اذ زيوويلاخمل هزات الام
 تش ةمامالا ناا اولاق نمو 9“

 هيلع نع دعب اوفلتخا صنلاب
 لعن انا لاق نممهتف *مالسلا
 مم ءالؤهو ةيفنحلا نب دمحدنبا
 ميلف +هدعب اوفلئخا 3 ةيناسنكلا

 أليف عجري و تمي مل هنا لاق نم
 هنإ لاق نم مم و*الدعضرالا

 ىلا هدعب ةفامالا تلقلناو : تام

 * ءالكهقرتفاو مشاه يبا هنبا

 يف تيقب ةمامالا لاق :نم مهم

 نم مهنمو ةيصو دعب ةيصو هبقع
 اوفلتخاو هريغ ىلا تلقننا لاق

 وه لاق نم مهنف* ريغلاكلذ يف

 نم مه.نمو*يذهنلا ناعم ن.نانب
 * سابعنب هللادبعنب لع وه لاق
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 ةلومححلا ضارعالا ينالا ادبا,ناهرب هتحيص لع موقيالو سفنلا يف لكشتي

 متي ل ىوعد لكو مسج يف لوم ضرع الخلا ن انولوقي الو ماسجالا يف
 ةرورض مهلع بجوةنابملا وا ةساملا اوتبثاناوةدودرم ةلطان ىعف لياد اهيلع

 ادبملا .ركد يف ةيوطنم ةيابنلا ذا .ادبملا تابثاب.مزل اك. هل. ةياهنلا تابئا
 نع ضنا ( نول أو )قيفوتلا هللاب و هيف كشال ةزورض ةنيابملاو ةساملاو
 نالماخ ما امه نالوما نوتبثي يذلا نامزلاو نوركذي يذلا ءالخلا اذه

 اوباجا امييياف لوم الو لماح ال هالك ما لماح يناثلاو لوم اهدحا ما
 هسفنل الماح ءيبشلا نوكي ال ذا هريغ هلومم نا. يف كشالب لماح هناف هيف
 لبق انمدق اب اولك كلذ اولاق:ناف نامزلا ريغوهو لزم لومع اذا هلف

 واخنالف الماح ناكللا ناك نافاضياو* ميلا ةيلزاب نيلئاقلا:سهدلا لها ىلع

 بجوي اذهو هيف نكممم مرجلا الماح نوكي نا اما نيبجو دحا نم ةرورض
 تابثا يف انمدق يتلا ةلالدلاب :هيف.نكمملا مرجلا ةياهبن بوجول. هل ةياهنلا

 هتايفيكل الماح ناك ناف .هتايفيكل الماج .نوكي نا.اماو مارجالا تاياهن

 يذ لك ملعي ةرورضلاب و هلوصفو هسنجو هضارعاو هالويه نم 57

 انمدق يتلا ,لئالدلاب نامزلاو مرجلاب هانتموبف بكرم لك نا ميلس نح
 الماح .ىضتقي هناف .لومح هنا هيف اولاق امهياو ثلاث لمح ىلا ليبس الو

 هنا رع اولاق امنبياو ءاوسب ةاوس 5 5 خسنبتلا جليل ىلا“ نيكاشل

 هيف اولاق امهياو هسكعب أضيا هيف انرك ذ ام لك بجو لو لماح

 ايقاب ناك ناف ءاقب نوكي وا أبقاب نوكي نا نمولخ الف لوم الو لماحال
 هلدب الف ءاقب ناك ناو .هاقبب الا قاب ال ذا هتدم وهو قب ىلا رقتفم وهف
 ةتعانو ةلو# ياما ءاقبلا يتو ةدملاو ةفاضالا باب نموهو هب قاب نف

 ناهرب موقي الو هاوس لقعلا تي موقي ال يذلا اذه ةرورض اهب يقابلل
 ةدميف داز له نوركذي'يذلا:نا.زلا اذه نع اضيا ( نول سيو ) هيلع الا
 اولاق ناف هدما يف كلذ دزي ل: وا اذه انموي ىلا كلفلا ثدح ذم هلاصتا

 ددعو اهيلا ةفاضم اهب ةلصتم ةدم اهنال ةرباكم تناك هدمايف كلذ دز. م

 دئاز



 ره كر

 لاغواسلاو اذهب لكوكاف رخالا ْنم رخالا ف كم نركب هزل انهيل

 مدنع كلفلاو هيف نككم ال ناكم مدنع ءالخلا ناف ( اضياو ) ةرورضلاب

 ناك اذاف. ةخاسملا قيرط نم مثدنغ ءالفلل ةياهن ال ذا ءالخلا ٍف:دوجوُم

 الخلاف هيف نكمم ال ناكم مدنع الخلاو مدنع ءالخلا يف (يكمم كزفلا

 مزالهنيعب اذهو طيلختو لاح اذهو نك" هيف سبإ نكمتم هيف ناكم اذا
 اولاق ناف*هيف كلفلا ثودحل لقتني ل «الخلا نم ءزجلا كلذ نا مهوق يف

 تبث دقف ءالف الو ءالخ كلذ لبق هيف نكي مل ناكم ىلا راص افاف لقتنا
 اولاق ناو*مهلوةفالخ اذهو ةروريض كلفلا قوف اهف *الملاو ءالخلا مدع

 نم يقانت دقف ددملا هتدع اذاف ةرورض ددملا هتدع دق هنا اضيا مهمزا لعب

 ناكملا كلذ نم "يش يف كلفلا ثدحي م لب اولاق ناف ةرورض ادبملاب هلؤا

 ماشا :ءالثلا» زيغكلفلا !اناكمو ندحا ذيع ااودبنا كتف هال اوه يذلا

 اذاوةر ورضاعتقالت ةهج نم نيناكملا الك فانت دف كلذ ناك اذاو دنع

 ةرورض اهعرذ ىتانتلاه هانت بجووةحاسملا اهتمزل اهيقالت ةهج نم ايهانت

 له هيف نكفم ل ماك مدنعوه يذلا ءالخلا اذه نع( ايضا نر ناب و (

 دن الو كلانه نم هل ًادبم ال ءا لعالا كلفلا تاحنص: لصتم ادم هل

 فنرا مهل لبق مهلوقوهو هل أدبم ال اولاق ناف ةر ورض نيرغالا دحا نم
 ةظفللاهذبب دوصقملا نم سفنلا يف لثمتإ ام هنم مهغي اغا ناكم لئاقلا لوق

 ةحاسال دب الو ةحاس اهنا اهب دارملا نع مثافتللةرابع نوكتل ةغللا يفأوعضومو

 ةيكرم دادعا ةيكلاو ةيك هنال أدبم نم عرذلل دب الو ةرورض عرذلا نم

 نكي اذاو ددع نكي لةثالثنينثا ذحاو نم ادبمدل نكي مناف داح الا نم

 لكوةفاسمالو حاسفنا الوةحاسم نكت عرذ نكي ملاذاوالصاعرذ نكي ددع

 ناف* ةرورض عرذلاب ءورذم ىلع اماو عورذملا عرذ ىلع اماةعقاو ظافلا هذه

 هنايامل درع ايها ةزوزم ةةيانتلا الل شيحة ينإلا © مع الم هلهرالق

 هنعنئاب وسامر يغ ماكالفلا اذهساممأ ( اضيا نول سيو ) هلادبملادوجوي
 الو سحلاب لقعي ال رما اذهف نئاب الو سامال اولاق اف. نئاب ريغ ما

 فالخلا كلذك#* 0

 نيقزاملا . ةارتكلا“ نيناو هدد

 بصنو لق أ لع ناؤوملات

 كف ورسم ءاط ةلاسفدفي قانقلا

 قحلاو قحلا مم يلع ناك ةإ ابو
 هيلع جراوخلا هنامز يف ربظو ةعم
 دوعسمو سدق نب ثعشالا لثم
 5و يعبعلا يعن نبا

 كلذكو مراعو ٍيئاطلا نيد

 لثم هقح يف ةالغلا هنامز يف ربظ

 نو هعم ةعامجو ابس نب هللا لل
 ةعدللا تأدتا نيقؤوعلل

 يبنلا لوق هيف قدصو ةلالضلاو

 كيف كلي ل هيلع هللا ىلَص
 * لاق ضغبمو .لاغ كدجتا/قاثا

 ىلا هدعب تافالتخالا:توسعناو

 يف فالتخالا .اهرج أ نيوسق

 ين فالتخالا يناثلاو . ةمامالا

 ةمامالا يف فالتخالاو لوصالا
 نأب لوقلاباهدجا:نيمجز/زع
 زايتخالاو قافتالاب تت ةمامالا
 تبثت ةمامالا نأب :لوقلا نانناو
 نا 6لاق نملك نييعتلاو صنتلاب
 رايتخالاوقافتالابت بنل ةءامالا
 هياع ,تقفلا نط لك ةسامأز لاق

 ةممالا نم. ةربتعم ةغامج وا ةمالا



 | حل ن؛ ديس نب هللادعو ةرصنلا

 إ اذ ذك ماكو رهكج_ ىلا ا ءاغ 7 رمي

 ْ َى

 ظ لتقو هيلع هر دق ىلإ ىح هو ةوضقرو

 0 هيتملا» تراثو: هاد: :ىف:انولظم

 مو هيلع ىرح يذلا فلا نم

 لعب نال

 نامز ين 6# رشاعلا فالخلا 4

 | هللا 1 علع - تملا ريمأ

 ١ دقعو ةيلع قافتالا دعب هبحو

 ريبزلاوةملط جورخ هلواف*هلةعببلا

 ةرطبلا ىلا ةشئاع لمح مث ةكم ىلا

 كاذ فرعي وهعم لاتقلابصن مث

 اعجر اعنا قحلاو لما برب

 اها ايكاذقف) نان قال كا اباكو

 تقو زوهرج ن هبا هلتعف رب زلا

 لوقل رانلا يف وهو فارصنالا
 لتاقرعشب سو هيلع هللا ىلص ل

 مانيذا ةلط اجتاؤمزا
 32 قنا ملكا 4 3

 د 6

 ةغئاو ب امناؤراعم وت ضارعالا

 مث تلعف اه ىلع ةلومم تناكف

 فالخلاو*+ تعحرو كلذدعب تبات

 | نيفص برحو ةيواعم نيبو هدب

 | أ |« .للع
 ميكشلا ىل مع هلمحو جراوخلا ةفلاخعو

 ظ ىيومابا صاعلا نب ورك ةرداغفو

 تقو ىلاةفالخلا ءاقب وئرعشالا

 هل
 مهنا متل دقو ةرورض ثذدح هيف كلفلاف دحاو زيح ف هعم ناك ناف

 ٍقناك ناو* لاعمو ضفانت اذهوهيف ثدا> ريغهفثد ةاذيإرذ دادي هيد

 سيل كالفلا هيفثدح يذلا رخ الا زيملا ذا ءالغلل ةياهنلا نا دقفرخا زيح
 وهف مثركذ يذلا ءالخلا ةيابةز ورضلاب هيف يوطني اذهو ءالخلا كلذ ينوه
 تبثو ' هانتم ريغ نوكي نا لطب اذاوطيلخو ضقانت اذهو هانتمال هانتم

 كال نام وهاجر دك انما ايفا غ ل هالو مما رنيم ويف ناين
 كشإلب ءالم كلفلاو هيف ثذح كلفلا ناكناو*هاوسل قع وذ فرعب ال

 ناكميف .اعم المو الخ .!ذا.كلفلاف طن الو دنع ءالخلا لقتيالو
 ااه اناك له كالنلا تيوب رطب اولاق, نافل لختو هلام مهو دعاو
 ةزورض ةناهنلادل اوبجوا دقف لقتنا اولاقواكالهلاثودح لبق كلفلا عضوم

 م احلا انجلو لطبق دفن ال دا نول غل جوملا قيرظ عميللا
 هل نكت ل لقنتي:نيا' دجي ملولذا ةلقنلاب'ةحاسمملا قي رظ نم !او لؤي ملام

 وا كلذ لبق هيف نكي | ل ناكمىىلا مرجلا رييصت وه انا ةلقنلا ىنعم ذا لق

 بجوم هيلا لقتني اناكم هدوجو و كلذ لبق اهيل نركي مل ةفص ىلا

 تانثاوهاذهو هياهلاقتا لبق هيلا لقتنا يذلا ناكملا كلذ ف نكي ملهنا

 ازيوتم نوكي نا اضيا كلذ يف م,مزلي و*اولطبا يذلا وه اذبف ةرورمضةيابنلا

 ريغوه لقتا يذلاو لطي مل يذلا ريغ وه هن لطب يذلا نال ةرورض

 يف لوموه اماو ءازجا وذمسجوه اماف كلذ ناك اذاوهو لقتني مل يذلا
 ناككلااذه ريغ ف مسجل ةياهنلا اتبثا دقو مسجلا ماسقلاب مسقني وف مسح

 ة«اضياو86 نيملاعلا بر هلل دجلاو ير.ورضلا نايبلا هيف امي اذهانباتكن م

 لقتنا الو لطبي مل مث كلفلا مضوم يف هنم ناك يذااف لطب, مل ناك ناف

 اذاوبف أعم دحاو زيخ يف نأ دوجوم اذا كلفلاو وهف هيفكلفلا ثودحل

 اذهودحاو ناكم يف 4ف نكمل عم نوكي ال ناكملا نال كلفلل اذنك السل

 ادعو قاكلمو ايدل نكت مراككإ ,ناكك كلر نا واؤ/ نقتل ا.ةبلواب كيفرعي
 كالوس مناك لو علان ل غيالا جيا رخ اللبان نركيسن اني كلوا آمينم

 سس ما - 5 0 - مس



 فكتب

 ١ ناكم ينال يا نكمتم الو مسقنم الو كرت ال هضار الفا هلم *
 لسها يدعم لع باغلاكهتبأرو يأرلا اذه لها نم موق ينرظان دقو

 لاق رب موق دال تطأ ماك | تادإلا ع ءمزلاف اتامز

 مهترظان أم تعمضت ةقرفلا 20 انلبق ملكك نما دحارن م و* هتوقو

 انقيفوت امو موق فيي زت هيف ام هيلا هتفاضا تبجو ام هج 5

 ريغو اندنع دوهعملا ناكل ريغ |همثدنعا ناككاو نامزلا اذهو 96هلاب
 نم هيف نكمتلاب طبحلا وهاندنعدوهعملا ناككا نال * اندنغ دوهعملا نأمزلا

 رباك كبي كسلا لكتب ناكل نيف مم وهواهضعب نموأ هتاهج
 هيف نكفملا لكّشب وه لكّشتي ناكم اماو كلذ هبشا امو ةيياخلا يفءاملاوأ

 دوجوة دم وه اندنع دوهعملاناهزلاو*ههبشا أمو ماسجالا نمهيف لحاملءاملاك

 وه لوقن ناهمعيو مسجلا يف ضرعلادوجو ةدموا ًاكرحتم وا اتكاس مرجلا
 نامزلا نا نولوقي مثو * تالومحلاو لماوحلانم هيف امو كلفلا دوحو هد

 انددح امازيغ اهقلظملا قاككاو قلطملا ١ اًننبنا نؤلوقي وناككاو نامزلا نماقن

 دهعيامريغ ناكم مرارقامهلوق نالطإ نم ينكي ناك دقلو نارياغتم نائيش
 لاطبا ىلع نيهاربلا داريا نمدبال نكلو كلذ لع ليلدالب دهغي امزيغنامزو

 نع انوربخا قيفوتلا ىلاعت للاب ومهل ( لاقيف ) هتوقو هللا لوحب كلذ يفثاوعد
 دوجوم ناك هنا تلقوتثا يذلا ءالخلااذه ١ له هيفامو كلفلا ثودح لبق

 كلفلا ثدحي نأ لبق كلفلا ناكم ف هنم ناك ام كلفلا ثوذحي لطب

 ناك ناف محل لايف مهضعب ينباجا كلذب و لطبي مل اولاق ناف*#لطبي ملوا

 ملوا ناكلا كلذ ين كلفلا ثودحب ناككا كلذزع لقننا لهف لطبي م
 نياف لقتنا الو لطني مل ذاف مل لبق  ملوق وهو لقتني ملاولاق ناف لقتني

 متاق تباث ىنعم كدنع هثودح لبق هعضوم يف ناك دقو كلفلا ثدح

 ءالخلا وهيذلا قلطملا ناكملا كالذ يف كلفلا ثدح لهو دوجوم ةسفنب

 ناكم أذا انهبف هريغ يف ثدح ناك ناف هريغ يف ماا ١ يذلا ريغ رخ

 رخ ا زيحيفوه مادحاو زيح يف مترك ذ يذلا عم [اماوهو ءالخ هومتيع# | ١

 لوا 6 للملا يف لصفلا

 ريغ دي طسإأب مهلماعو قلخ

 اوبكر دق ةيفا ىنب نم هبراقا نا

 هيلعريخ اوراجو هتّيكرف راهن
 اوذخاو ريك تافالتخا تعقوو

 ىنب ىلع ةلاح اهلك اثادحا هيلع

 ةناا رحل هدرا رخام قيقا

 يلا نة عزلع نأ هبل للا

 ديرط ىهسي ناكو مالسلا هياء
 ىباىلا عفشت نا دعبو هللا لوسر
 مايا امبهنع هللا ىضر رمعو ركب

 هافنو كلذ ىلا اباجا ام امهتفالخ

 «انعرف نيعبر انياب هماقم نم رمع
 *ةذبرلا ىلا رذابا هين اهنمو

 هتلب ىحلا نب ناورم هجيوزتو

 ل ووئالا نوه اميلتتر
 اهنمو* رانيد فلا ىتئام تغلب دقو

 بأ نب دعس نب ا دبع هأواويأ
 هيلع يبا ردها نا دعب حرس

 رصم هآيا هتيلوتو همد مالسلا

 رماع نب هللادبع هتيلوتو*اهلاعاب .

 ثدحااماهيفثدحا ىت> ةرصبلا

 ناكو#* هيلع اومتنام كلذ ريغ ىلا
 يبا نب. ةيواعم هدونج 'ءارما
 يبا نب دعسو ماشلا لماع نايفس

 ديلولاهدعب وةفركلا لماع صاقو

 نب هللادبعو ةبقع نبا لماعرماع



 مهم نيس ويحل قالطاو مهلا

 م« نماثاا فالحلا ه

 رم لع ركب 3 صيصنب يف

 نمسانلان فةافولات فو ةفالخلاب

 ضيا 5 اثيلع يرو دق لاق

 ولركب ىب لوقب فالك عقئراو
 تيياو تاق ةمايقلا ءوبىبر ىنلأس
 3 مقودقو « مرلهأ ريخ مولع

 يف ةريثك تافالتخا م-مامز

 ءوجالااو بلايك يرق" لئانسم

 عياصالا لقع ىنو ةلالكلاو

 ضع دودو نانسالا تايدو

 مأامناو صناهفدربمليتاامتارجلا
 مورلا لاتق لاكشالا ممرومأ

 ىلع حوتفلا هللا تق ومجمااوزغو

 مانغلاو ايابسلا ترثكونيمل ا

 2 ىأر نءنوعدصإ مباك اوناكو

 ةلكلارهظو ةوعدلا ترشّتناو

 مجعلا يالا برعلا ككاو

 4 عسأتلا فالخا»

 ءار الا فالتخاو ىرو ثلا صا ىف

 نامع ةم- ىلع مباك اوةشاو أهف

 كاملا مظتاو هةةع هللا ىكر

 هبامز ىف ةوعذلا تردتتساو

 انما ةقيباتاو اع رفا ذالك و
 ندسح اىلع ناملارشاغو لاملا

 لومفأا نأ وهو ىلاعت هللا ءاش نا ايفاك الوق ءالؤه لع ىلع لوقت مث
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 ثدحل اوه اذبف'ىث ىلا:سيل نم ىنمعدوجولا ىلا مدعلا نم لّمثتملا وه

 وهاذهو لزب ملىذلاهنا نولوقممو ناكمأ نكي ماموه ثدحلا ىنممو

 ًاذاملاملاف لزي مل ىذلا ريغ وه ناك مث نكي مل ىذلا نال لودءلا فالخ

 لئاق انل ( لاق ناف ) قبفوتلا يلاهت هللابو لالا نبعاذهو هسفن ريغ وه

 ةلاحتسا هتْمْط دقفالعاف راص منع وق ىلع لعاف ريغىلاهث ىرايلا ناكل

 ذا باع عجا رلاؤلا اذه قيذوتلا هللابو هل (اناق) كلذ نع هللا ىلاعتو

 كدنع ناكنا هنا كلذو هححصن لذا اناال مزال 3 لهطول

 ناف ىلاآ لعافلاىلع ةلاحاسالا سجون لعاف ريغ ناك نا دعب هنم لعفلا

 هنادعاو اذ ثدحم ريغ ناكنا 5 دنع ضاىعالا .قراعماندلأ الهلعف

 اوببجاف ةلاحتسالا هبلع بجوم اهل مدعم ريغ ناك نا دعب اهنم مدعأام

 لوقنف نحي.اماو«:هداسفاب الك باوج الوهو.ةحص ىذلا علا وس نع

 ىف 'ئث ثودح هنا ةلاحتسالا ىنعم امناو مترك ذا تسيل ةلاحتسالاا

 هياع ةلو.حلا هتفص نع اليحتسم هب راص كلذ لبق هيف نكي مل لبحتسملا

 نوكينأ نع لم ىلاعت هنا يأ ىلاعت هللا نع ىننم ىنعملا اذهو اه ريغ يلل

 لءفنا لمف هناذبو لعاف ريغ ناكزا لعفب مل هناذب لب هيلع ةفصل الماح

 ىذلاوه لزب مل ىذلا ناف ب ًاضيأو  لعش مل مل ةلءالو لمف امل ةلعالو
 جر ال ناكل لزيل ملاعلا ناكولفذدو>+و ىلا مدع نمل جرخعالوهل لءافال

 العاف هل ناو لزي مل ملاسملا ناب ةلاّقملا هذه لهأ رقأ دقو هل لعافالو هل

 قيفوتلاىلامت هللابوداسةلاو طرءاختلاو لاحلا نيع اذهو لعش لزي

 « سنتا ناو لزم اقلاخ ملامال نا لاق نم ىلع مداكلا باب
 « ل ةدملا وه ىذلا قلطملا نامزلاو ءالخلا وه قلطملا ناكملاو»

 « ةيدحم ريغا ماو ةدوجوم لزن 9

 مئاَف هوج ءال وه دنع « سفنلا » ( هنع للا ىضر دمت وأ لاق)



 ىلا داعامل مث ةفيقسلا ىف ترج نط من
 هوهئابو هيلع نئانلا لانا دحسلل امني تاوإعإبا وداو لاو ك..ايفو سواوطلاب انذاك ًادحاو ًامضوالا

 يفي نم ةعاجةئوس ةيغر نإ جاجتدلا غابصاك ايلتنع ال اهتمرغ انتمارو ملا مو فرن فاك اما
 ل م هاشم ميئاه اناس كلذل نا لن س ارب هدمه تلي تالا طبلاو ماملاو

 هبجودّنلا مرك ىلع نينمؤملاريماو ءاشباص دل يراطإل انتج ةيدافصو ءاشا6الكك تاج لش رات

 لصيف 0 هم اال ونثم ناك َط ويضملاتافات ل اهذهن نكت ناوزمنلا س> ىفةئبلا نك سلو كلذ نم

 هنفدو زيوت نم لسو هيلع هلل| ةعنصلادصاق عئاص نم احل دبالو ةعيبط لمف نم هيف توافتال ابد

 ةغزانمريغ هرم هربقةءزالموأ| ان ىرجم 'ىشلاىف ةعوضوم ةوناما لع ةعيبطلام يرد نمو كلذ لك

 ةمفادم الوأأ اهم الاعئاصوا- صو اعضاوأحل نا مل ةرورعفلاب و طم ةهيلع يهام ىلع هنأ ص

 « سداسلا فالملا 1 فيليف ىرتامامتمو#ةعيبطلا يذ ىلع ةلوم يهامناواه هند موقنال ايدل

 ينلا ع نعثراوتلاو كدف ةرمأ ف جاسنلا هم:صي ىذلاكىدسو نب ريزانيش عونصملاجسنلا 2-5 مودلاو لخنلا

 0 وعدو مالسلا هيلع جافا وةعيبط لمف نم ةئبلا اذه سلو طقف 1 هنو والا اندم الم

 ىرخااكيلمتو ةران ةنارو مالسلا كالذىلا دير دعينا معو علب غابصا عنا كالو وءانبالو جيسأت

 ةءاوزلان كلذ نجي سفو ىتح هلوأو لقملا ووسع مازاطلل قمرا ءاشيام ىلعرداق 9-5 ةعيرط ئذ ريغ

 مالسلا هيلع يبنلا نع ةروبشما هبثدال وح دحاو لوأقلاخهنا عصف نينثالا ن 2100 ملف امان 53

 ثرونال:ءانبت“الا|رسشابنم ارم لجو نع قلاالوالادحاولا وه الا هلال ةئيلا هقلخ نم انش

 ةقدص هانكرئامأا « لزب ل لعاف كلذ عم هلو لزب ا ملاعلا نا لاق نم ىلع مالكلا بابو.

 0" عياسلا فالالا» . | انمدقىتلانيها ربلابوب وقو هللا ل وكاندفأدت ( هنعهللا يضر دم وأ لاق)

 موق لاف ةاكزا ىننام لانق ىفإ هب اوه وما لكل ابصقت هداربا بجو ضارتعا مل ىف نكلر و ةلاقلا هذه

 موقلاق 1 اك ١ لاتق مهلتاقثال له نا اولاقنا ىلع ةلادملا هذه لهأ دمتعا (هنع هللا ىذر دمت وأ لاق)

 ول ركب وبأ لاق ىتح مهلتاقث لرأ| اداوج لزيمل ىلامآ وهو هنارادقو هتكج و زهد الج لحب أغان ىلع" ,اعوأبلا لم

 لوبتيرعا واوعأ امال قون ىتلا ةلالدلاب ةّمراا دساف اذهف لزن ل هتاع ذالزي مل لاملاف ارداق ايكح

 هسفنب يضمو هيلع مهلتاقل هلأ اما هنا (لوقن مث) ملاملا ثودبح نيتلاو ةفرعملا ىلا طق ىتلا امدق
 م رسابةباحصلا هتفاوو مهلاتقىلإ| هنالوقث اناف ندم اماو ةلع .ملاعلل نا ى :ءأ ةمدقلا هذه رقأ نم اذه مزل

 مايا يف رمع داهتجا ىدا دقوأا هقلخو قلاملا ريغ "شال هناو هنوك ام لك ل_جورع هللا نيوكتتا ةلعال

 لاومالاو ايابسلادر ىلا هتفالخ



 مالممالا ىف فيس ل سامذ ا ةمادلا
 ىلع لسام لثم ةيشذ ةدعاق ىلع

 هللا لمس دقو نامز لك ىفةمامالا

 فلت+اف لوالار دمصلا ىف كلذ ىلا أ

 تااقواهف راضنالاو نورجابملا

 هكا ةكبؤ نيلقا اك راسفألا

 ةدارعنب دهس مهسنر لعاو ةفئاو

 ركب ونا ةكردتستاف ىرانالا

 ةفيقس اريضح ناب لا اق رتو

 رولا كرتك بع ةلاقو ةدعاسى

 [لف قيردطلا ف مالك ىسشن ىف

 ذأ تحرأ نزلا ماا ةققو

 ر-«اب هم 1 لاهذ لكلا

 [مل كقيوأ هيا درا هللا كش
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 لثنشن نأ لبهف بيغ نع ريع
 ىدب تددم مالكلاب زاصنالا

 تكسو سائلاهءلانو هتمايفهيلا

 اتناك ري ىلإ هعس نإ الا ةراثلا

 ىلا داع ند اهرش هللا يو ةتلف

 ال>ز عياب لجراعاف هولتقافابلثم

 نيملسملا نم ةروشم ريغ نم

 تنكساناو الت نة رت امماف

 ىبأ ةناورا مماوعد نع راصنالا

 ةعالامالسسلا هيلع ىنلا نع ركب

 ىتلاىه ةعيبلا هذهو شرق نم

 5 6 ع

 يمه قف هردقأ< تنل
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 ىةرود ةكرحو ةينامز ةلق نم هيف ةلومم راثا اوذ هيفام لكب كالفلا ناف

 باب نم ريؤملا مم رتالاو هدا, ىذلا ناك-ىف هئازجا نءءزج لك نوك
 رثأن كي ملت ؤمنكي ل ناو يؤم نكي ل ثا نكي ناف فاضملا

 نأ ىلا ليبس الو اهرثا رثاؤ» نام ةرهاظلا رانالا هذل ديال هنا كلذب
 نضل وف

 عم«بفربؤملاو ليؤملا وه ريصل هينا 1 وه هق انيق كالفلا نوكي

 تال انوا نسما نا انا وف ىنع#»و 2 فاضملا باب ع نمرئالاو رولا فا

 آو ؤمناستشه شبر الو الا ناؤهرانا فاض بات نيم هيف زثؤملاو

 نم ةرورض ديالفةفاضالا تضم م كلعذ ىرايلا نإ درب و دبالو

 قلاطا ةرؤررتصلاب وهف ملادلا, قام اثيشوه. سياو هبنفاارثؤم نبل رثؤم

 انى هل ناوثدع هلك مادا نأ اد عصف كلف كيا دداولا لوالا

 كشثنال يبلا ةعئصلا ران 1 راى سم اوما دهاشل وهارئام ىلا اذه هريغ وه

 4 ءارودم اودواهلادبو كالؤالا تيك ار كلذ ضع نمو# لمعوذ اهف

 ريوادتلا كالف ا ةكرح نيبنوبااواهرنوادن كالفأ مث اهزكا م فالتخا ىلع

 نارودو قرش ىلاب نغ نم اهلك كالفالا نار ودواهلةل مالا كالفالاو

 عيل هنراذاو بم كا قر 0 كالذ فال ىلكلا عساتلا كالفلا

 ةكرح قنات كر اذشم ناثكرح كاذب نم ثدغ كل ذك ؛هتنفن عم كالفالا

 | خرا د - مودولاة ده لعاكر 3 ال نا معلةرو م غلاف و ةدحاو

 4 رتوةرمقملا ف ةيدسحلا مااقملا لاخدا نم ا نائلدالا ءاننفعا

 ةءاتنص قوزءلاو تامقلاب 'تالذ' ىلع داشلاو لخاملا كالتةلع لضتلا

 ررظلام كلذ نمو #* طظطمو عئاصلا ةيورالا اهمقننال أمق كمال ةرهاظ

 هرءشو هرب هشارو ناوباعا ناماتك دول>- ىف ةعوضوألا غايص الا ىف

 غاي_صاك هيف فلانا ددحاو عصوو ةدحاو ةمر 1و هرشقو هرفظو

 فحالسلاو ريطلا نه ريثكو ةازتلاو ناملأ و( ماملا ) نينافشلاو لجملا

 ةعوضومةغامدا نوكن الو ةتيلاهطيةن فلتخال كمتلاو تارشحلا و

 ال



»09 
| 

 لقهيفةدايزلا نكمي امو هيف ةدايزالف قوتساام نأ ملعب ةرورضلابذا ةدايز

 لكب تن دقف ادا ىفوتسن الف هل هءامالام ناومانتم دودحم 'ىغا ةيفو . 1 م 0 . 5 .٠ و اه

 دحأ نم ةرورض دب الف لوأ وذ ناكاذاو * لوأ وذ ملاءاا نا انرك ذام

 ثدحْن وكي تا اها هةناذ ثَدَح نك نأ الوز ازقل اهني ايلا

 هريغ هناقبلا نوكي نأ 0 نا ريغاو هريغ هند نأ ريغل

 ىهوامل سماغ م ولذ الق ةاذلقفايئبأ وه ناكن افا

 وهوهناذثدحاوا ةدوح وم ىهو مود هناذكدح انوكي لا اما

 مودعماهالكواه”دحأوأ دوجوم اهالكو !همدخأوأةمو دع «ىهو دوجو

 "يذلا نال اهنم 'ىنث ىلا _ليبسال عنتم لا هجوالا ةميرالا هذه لكو

 لدن نيركذمأ بجوبهوجولا نم برك اذان لكاو يهوهووه يههناذو

 لوقنمأ لطب دق هجواذبف سا اوةدها ثملاب لطابو لاء اذهو هناذ ريغ

 ميكاج اوأ هنا لو جرم نأ ريدي ذوجتولا يلامدعلا نع جرخ ناك ناو

 ئررخأ لاح نما دوجولا ىلا هجورخم ىلوألاحال هنال لاأضأزهفهزيغ

 لقي هاه هجر جو ميار رخ لا ليس ال ؟ذاف كلانع للص |لاع الذ

 اذهو هنوك ةلع ىه جورألا لاحو ججورخاللا لاح ريغ جورحلا لاخ

 ىف مزاام لثم امتودحىف مزلي جورخخا لاح نا ىنءا لاملا كلتيف مزال

 تجرخاوأاهريغاوجزخا و أا,سفنا تجرذانوكت نان مملاءلا ثودح

 اب بجو مالكلا يدامت ناف لاح لك يف اناني نر ول

 دق اذاف لاح عنلم طابع ادعو م ملاماايف ةباماللاو ةيامم الا هانمدق

 دذ هريغ هجر نأ نود جي نأ لطنو هسفنب ماعلا جرخم نأ لاب

 نأ وهو هت نم دنالف ةئبلا هريغ قم لذا ةرو رض ثلاثلا هجولا تن

 هيفنوكت نأ نكعمل يئوتسا ولو لك الو هل ةءأبنال هنال ادن ينوتديالا ظ
 ىسدع عفراكءامسلا ىلا مفز امئاو
 وأ لاقو مالسلا هيلع يبرم نبا

 0 ديعب ناك نمقيدصلا ركب

 ديمي ناكنمو تام دقا دم ناف
 ًارقو توءال ىح هناف دمت هلا

 اليسو الارب#ءامو ةيالإا هذه

 افا لف 1 هلق نمر كلك روق

 عبباتعأ ىلع متبلقتا لتق ذأ خيام

 ره لاقو هلوق ىلا مولا مجرف

 مك ةيرإلا قه تتلزبلا فى
 : ركبوأ اهأرق

 عضوم ىف «علارلا فاللاوف

 لها دارا مالسلا هيلع هنذد

 ةكمىلا هدر نيرجاهأا نم 2كم

 هسفن هلآ لل ارا يالا

 هع طومو همدق 'طومو

 ةنيدملا لهأ دارأ و هلحر عقومو

 رادامن الةنيدملابهنتفدراصن الا نم

 تدار ١ من راديفاو رع

 د ال سدعملا تدب ىلا هلق ةعاج

 هجار عم هنموءايدن الا ندد عضو

 ةنب دملاب هنفد ىلعا ودشا م ءامسلا ىلا

 ءايبالا مالسلا هيلع هنع ىورال

 داو بح نويفذي

 ةءامالا يف « سماحلا فال !وي

 فالخةمالا نيبفالخ مظعأو



 جل دا ساطرقو ةاودب

 نم لاتف ىدس اولضتال ًاباتك
 عجولا هببلغ دق هللا لوسر نا

 طمالا رثكو هللا باتك انبسح
 اوموق مالسلا هع ىنلا لاف

 لاق عراذتلا ىذتع ىجشال ص

 ام ةيزرلا لك ةيزرلا سابع نبا

 هللا ل وسر باتك نيبواننيب لاح
 همر يف < ىناثلا فالملا »
 نءلةماسا شيج اوز ج لاق هنأ

 موق لاذ امنع فلخت نمل

 ةقاساو هر أ لامتما انياغوينج

 دق مق لاقو ةنيدملا نءزردق

 مالسلا هيلع ىلا ض سع دشا

 هذعةلاكاوهتقرافمانبولق عساف

 نوكب "ثنا رب ىتح ربصاف

 نرده كالت ءا"اعإو ناد نم

 اودعاعر نيفلاخلا نال نيعزانتلا

 صاىفةرئ وملاتافنااذلا نم كلذ

 ضرغلان اك ناو كل ذكوهو نيدلا

 لاج ىفعرشلا مس نم ةماقا هلك

 ةدتننلا رئان نيكستو بولقلا لزلزت
 رومالا ىلقت دنعةريؤملا

 هيلع توم ىف« ثلاثلا ف الحلا 9
 ند باطلا ن زم لاق مالسلا

 - . - .٠

 اذه ىنيدهتلتق تاع ادمح نا لاق
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 لؤدلازا(قاثلا) كلذ. لوشالهدضخ لما لنهعصخ ضقانتق ال ةوسأ

 لوكيل ناتو اه روكذكا َلاؤَتلا قدم نع طمالش بح ناك نا ام
 نما قبةوتلا هللابو لو::ةموكو ضارتعالا اذه داسف ناين ىلاهت هللا

 بذاك ىهو ةمد اهنولمج امل "ه.وزال ةلك لاخداةطسفسلا لهأ تغش

 بابلا اذه نم ضارتءالا اذهو اهلع نوذنامو لارا لام نوه وميف

 منوي نأ ةنإلا لهأ دعو لجتو نمع هللا ناب اتمازلا اود رأ مننا كلذو

 مهفوب ناب ظق لجو نع هللا مدعو انو بذكو ًأطخاذهودلةنانالايعت
 ينفو لطب يوتا اذا ميعنلا كلذ ناكل كاد ممد_عوولو ميعنلا كلذ

 كلذ نم دجوو ربظا» لكو هل ةنامال معلب ىلامت مدعو امئاو ىغَماَو

 عقبال ود! مدع وهذ لعفلا دخىلا جرذملاموةناموذ روضحم وهف ميعنلا

 ةببخشلا يه مهفوي ةظفا نا رهظ دتفادبأ اذكهو ةةد:الو ذدسع هيلع

 هضارتعا طوس همالك نم ضرتمملا ابطقسا اذاف اهم اوهوه ىتلاةدسأملا

 لوةىلمت هللا ن (لئاق لاق نافز قيفوتلا ىلامت هللابو ةيضقلا توةلخج

 نيرجو هدأ مم اولختال اذهأ(اناق) ضَوَدْمم ريغ مهيصن موفوم اناو

 دارأ نوكي وأ ءازإلا نم مدنيصن كاذن دارأ نوكب نأ اما ال كلانال

 ءازإلا نم ممتصت كلذب لجو نع ىنع ناك نافهة.لا ةحاسم نم مهيصن

 ووف دوجولادح ىلا كلذ نم جرخام لك نال يفك ورق م.ئلاو تناقعلاب

 دخاو لك تيصنت كلذ 5 نار اقل 0 4

 اءاوةاسملا ةرج نمدانلم اهنمناكم لك نال حيي اذهف رانلاو ةنللا نم

 اماف لو نع لاق دقو امف ةدايز الب ءاضقنالا بجوت ىتاا ةيفوتلا انين

 لاقو هلضف نم مديزبو مروجأ مهفويف تاملاصلا اولمعو ازونما نيذلا

 نا نانببت ناب الا ناناعو باح ريب مرجأ نورباضلا يفوت امنا ىاعت

 دوجولا ىلا رخأةلكو ةنإا ةخا:ن:هنؤطملام وق يفوتدلا رجالا

 اذبف با> ريما ىلا لاق اك هلضف ن٠ مدي زي ىلا عت لازيال مث ممنلا نم



 فحل

 نح الاف( أضيا و ( اددع "ىثلكىدحاو ىلافف هلوقىفاهرصحوهل.ةىذلا ا

 نكيمولو رذخ الل لوالوالاولواللرخارخ الاف فايضملاب اب نملوالاو

 كمل تارملامذا هلق دوجوم لكل رخا هيفاعاذه نمور دخان كيمل لف

 ع كك

 ةرورض لوا هلف فاصوالا نم "ىث دعل دبا قو الوائش سالف

 نبن عحئادع 3 دحر سو ابن لا ضل دا دقو( دمي وبأ لاق )

 0 هللا ديعوهون دحاملا ضعي نأ هر بلا ادم ضراعهن !ىلاعت ءلهللإ همج رةيفع

 هللا ا.راهأو رانلاوةنإلا دولخمهلوقىفدحاملا«طرامذ فينش نب هللادبع

 ةندام تاكرح وادودحم ءاقب كلذ لكل “شنب ىلاعت هللازا ىلع نكل هجولا
 د 6 2 -_ -

 نانداح نايراج رخ الاو لوالا نا الات قودعب اتقو ادا ةؤدارتم تاذلو

 ءياهادولخوءازملا يراد دولخ انك ااعا ةيمعنبا

 دب انيحنامرلا ىداكت منتمرينف لوالا تيناذاو كلذ نم دوجوم لك ىف
 دعىلعد أ ردق مللوأ هلنكي ملول هنافددملا لثم اذهوةناهن الب ادب نيح

 اناوةوهو ةدهاشملاو سملاب كاذ فرعيةرورضلوأهلددملاف ادن يش ىأ

 اديأ ةدايزا اف نكميدادعالا مث هلبتد دعال يذلا ددملا ديما كاففكاز

 | ذكموةبامهلف لمفلا دو دوجولا دخ ىلا ءزج هنم جر خالك نكلةياغىلا الدنال

 بغشلاالاه دنع نكيرلو يفين شلا مامقناف قيفوتلا ىلامتهللابو ذم تا

 ام اني>واىتلانيهاربلا هذهيف دالالا لها ضء!لاق دقو( دوا لاق )

 ةنملا 7 وب ىلا ءزهللا نانولوننا 4 اوال عما وعمد وح والا خيش

 م مدع وام

 نيهاربلاهلهىنانءاعهولتخدا املك يلع لخددايا مريف وب ىلامتهما ملق ناف

 كدنعر كو هود افاذ هوم مزا' ثااذ مينو ال ىلا“ هنا ماق ناو# قرذالو

 كلذ نم مدعوامم,فوبال ا ةباهنالوهلرخاال يذلا مب الآ

 ائيتك ىناملثم نم انرذح لأ اآط دق ةييغش د !هنع هللا ىذر د وأ لاق)

 قلما نا لهدا ينكر ن* 2 صو قطا 1| دودح اهانمج ىتلا

 الوأ در هلوق نمل نأ ءرملا مزاي ائاو:فعض ه.صخ لو ام ءرأا

 ظ
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 ربتعاو « ريجلاب مرت الا كلذ

000 

 ارتست ال1 بكس هناك

 هلوشبفوخو مرنم ىتد هلاعفأ يف

 بيصيفق قعاودلا لسرب وىلإعل

 وهو هللا ىف نولداج مو ءاشن نما

 هنامزىف ناكاماذبف لاخلا دن دش

 هوقو هتك وش لعوهو مالا هياع

 نوءدا نوقةفانأاو هندد ةحو

 َّق ونطب 1 مالسالا نوئرظف

 تقو لك ىف م,قاش رظراعاو قاذنلا

 هنانك سو ةناكرح ىلع ضارتعالاب

 روذيلاك تاضارتءالا تراصف

 عورزلاك تاهمشلا اهم ربظو

 يف ةقاولا تافال_ةخالا او

 نيد هنافو ذعار هضم ا

 ىهف مع هللا ىذر ةناحصلا

 ناك ليقاع ةيدامجا تافالتخا

 عرمشنا م ها م ة.ءاقاأ مد مه سغ

 لواف ه8 نيدلا

 مالسلا هياع هضم ىف عزان

 يراخبلا ل |.عامدانب 0 رامف
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 سو هيلع هللا لص ينلاب دش ا

 هانم ةماداو

 ,ءايع نب للا د. ع نع هذائسأب

 ىنوتنالاقهيف تاءىذلادضرم



 ربتعا « هيف لادجلا وجال امف

 5 ةرضتولغا .يذ .تدح

 لدمتل كناندماي دعا لاَ

 لدعاإ نا مالسلا هيلع لاق ىتح

 لاقو نيمالا دوامف لدم نف

 هللا ه>و اه ديراام ةءسق هذه

 ىلع برص جورخ كلذو ىلاعت

 نم راص ولو مالسلا هيلع ىنلا

 ايجراخ قملا مامالا ىلع ضرتعا

 قألا لوسرلا ىلع ضرتعا نف
 سبل وا ايجراخ ريص) نا ىلوا

 هحيبقو لعمل نيس الوق كلذ

 صنلا ةلباةميف ىوهلاب امكحو

 سايق سمالا ىلع "انايكشتباو

 جرخيس مالسلا هيلع لاق يت>لّقعلا

 موق لجرلا اذ_ه "ئىذكض نم

 مهلا قرعأك نيدلا نمنوقرع
 ربتعاو « هءاع ربخا ةيمرلا نم

 دحأ موب نيدفانملا نم ةشاط لاح

 ءيث نمسمالا نم انل لهاولاقذا

 4 يث سمالا نمانل ناكول ملوقو

 امدنعاوناكول لوقو انبه انلتقام

 الا كلذ لبف اولتقامو اوتامام

 نء ةفاام لوقو هردقلاب برصت
 اندبعام هللا ءاث ول نيكرشلا

 ع ًّه أ .

 ةفاط لوقو ءىس نعم هود نم

 «انو
 ىرابلاز ال طقاس لح. طم فيعض تعشاذ هاب هنربخاف هابا اندو>وو

 هلاةتناونامزلا يذ لك ةكرح وهامنانامزلان ال ةدمهلالو نامز يف سيلملامآ

 سالىلا* ىزابلاو دحاو ناكم ين ثك اس نان ةدّمو أن اكمىلا ناكم نم

 ناكمىوهالو ةدم هلالو ناءزيف سيلدنا كشالو ًاتكاسالو اكرحتم

 الواعون الون جال واد دغال وأب نعال واه وج الوأمرج وع نمل والضأ

 دوجوهناذىف ق> ىلاعتوه امناو انكاس الواكرحتمالوامةثالوالصذ

 ت دوجو.ال ع رت هاوسملاءلا يف د>اوال د>او هريغ هلاال مولعم هنا ينمع قاطم

 قيفوتلا ىلاهت هللابو هوجولا نم هجوب هقلخ نم [ئيش هيشيالهن و داراك

 يف هرمحو ليلدلا اذهرىلع هللا هبن دقو ( هنع هللا ىضر دنت وبأ لاق)

 ةءاثنام قالا يفديزب «للامت هلوق

 هل ةيابنالو هللوأ ال م ١١ ناكنا هن ءّشا ىضر د وبألاق (عزار ناهرب)

 لاحم ةيئاملا ملاءلالثاوأ نمدل ةناممالام ىلا ةميبطلاو دد السام ا

 هيلا ليم الاذاقةزورض ةبامم هل ناكل هلك ثالذ ئدخأ ول ةآ هيلا عر

 نمهل ةباهنالاف ايصخأ ددحلاو ةءيبطلا نوكت نأ لا وهاذرأ كاذكف

 م اذاةميبطلاو ددملافالاع كلذ ناكاذاوانبلا اما ىتخ ةيلاخالاءلا لاو أن م

 اغلب ىت مف الخام لك يف ةمينطلاو ددءلا عوق و كل و اذيلا امام

 ملاعلا لئاوا نم الخام لك ةعيبطلاو ددعلا ىدحأ دقاذاف تاه

 ةرورضد وجو محيتملاعلاةيلوأ ىلا ا:ءءاصحالا كلذكت انيلا املي نألا

 قيفوتلا ىلاءآهللابو ةرورض لوأ ملاءاف كلذك كلذ ذاو كش الب

 دوجوىلاالو لوأدمبالاناثدوجوىلاليب- ال دو. ألاق (سءاخناهر)
 ملولو نان نكي ل لوأ ملاعلاءازجال نكي مل ولو ادبأ اذكهو ناثدعبالا تلا

 كي ل اذكه مالا ناكولو ثلاث نكيل نان نكي
 دمي نانو نان دما ثااثاهنا باجئا ةد ودعملاعلا يف يتلا ءارثالا 5 م

 يفو دودعم 0 ددعن

يلدلا اذه ىلعملاءلهللاهندقوةرورضل * تلزم واذه ةمص يفو لوا
 لعول

ا الط 0صححححجحججحجب
 كل

 ,ءذلا
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 ىلاناك ذم نامزال لك اذه ائتقو ىلا ناك ذمنامزلا نايف ًاضيأ كش البز

 د «ةيضقلاءذه يف مكمل اولذ الفا هانئقو ىلا هدعل أنو ةرحطات قو

 رثكا اًذهانئةوىلا ادوجوم ناكذمنامزلا نوكيا اما امل مدار ال هجأةنالث

 نوكي ناراماودتج لقا قوكيت رز امو ةرعملاو سعينا نزكك م نتا جالب

 ىلا ناك ذم ناهزلا نم لقأ اذه اننقوىلا ناكذمنامزلا ناك نافدل اان

 طالتخالاوهاذهو لكلا نمرثك اءزا او ءزملا نملقا لكلافةرجملاتقو

 هيف كش الاماذهو ءزلا نمرثك ألكلانا دح أ لعل يختال ذا لاحم نيعو

 اذهو ءزدال وا لكلاف هل ال ناك ناو سأ اةرورضو لمعلا ة مدس

 نامزلاف هيف ك.ثالىذلا وه اذهو هنمرثك ناك ناو طيلختلاو لاحلا نيع

 لمتلاب لمالاو ''' ةذقلاب ةدّقلا

 هو.تلخدل سضر< اول دول ىت>

 لوأ ناد ىف6 ةعلارلا ةمدشملا »

 ةيمالسالا ةلملا ف تعقو ةهمش

 نمواهردص نموا ماعشنا فيكو

 تاهسشلا نأ انررق اكو اهرهظم
 اهنيهل, يه نامزلا خا ف كيلا

 لوأقتءقو يتلاتاوشلا كات

 نامز ىف ر رش نأ كلذك نامزلا

 ةلم بحاص لك رودو ىن َك
 - ل ىو 'يثلا ضاعبا وه ا ءزملا ىنعمو ةنأهم وذةرحملاتةوىلا ناك ذم

 رخاىف هتءا تامش نا ةعلرسشو
 ضاعبا ىذ لك ىفناءقاو ءزجلاو لكلاف ضاعبالا كلتةلج وهامنا لكلا

 ةضامبال لكملاءلافامامزاو هنالو و هتالماحدج ونا ذكه ضاعبا اوذملاءلاو

 ناءزلاوءازجا ىذو لكىذ لكل ةمزال انمدقاكةبارملاو هل ءازج اهضاعباو

 ادوجومءرجلا نكي مل ةقراف ولو اكرحتموا انك اس مرجلا ءاقب ةدم وهام

 قراغبلاهالكفنادوجوم نامزلاو ءرإاوادوجوءاضي'نامزلا ناك الو

 اماو ةتبلا هل كفتاالامم اذهو ل 0 وذ مرجلاو ل وأ اوذنافزلا وهيحاص

 ىلع مشبالف ائيش كلذ لك سيلف ضعوا صخشو | نامز نم دمت اي ملام

 متل دوحوال هال الس: نشل كف ط ونال ةنايزز الو ودع كالذي نم ع

 ءامصخ تاهمش نم ةئشان هنامز

 نييفلنل اول انكلا وشل اماؤ: أو

 ىقخناونيقفانملا نم اهرثك او

 ىداعل ةفلاسلا مالا قكاذ ائ.اع

 ةمالا هذه يف 2 لف نامزلا

 تامش نماهلكت اشناؤما مشا

 مالسلا هيلع يبنلا نمز قفانم

 ميا فاكايف يال انمر مذا ةاهنلا نم هادي ةعياق الم نا ف اقل مزلام يح همزا دحو اذاف
 ٍ نامزلا نم مقوام نايف كشالف ادمدأو هاتاقطملا رم ايلا ذيزيغون هفملاو حرس ال امف اوعرشو يغنبو 1

 اولياطو, قئلاإل وان يركيتلل
 نامؤلا نم مقوأ« ىلا ادهانمو نمأمل واسمادهانموب ىلانامزلانمدحوو

 ئواوفالا ىش الوابل وقام ان قارنا ةدابتلا هفضل يزال وكلا ١ هيف ضوألا نم اوعثم انمع - 1
 د# نب تبانوهو نيدحلملا ضعب تمزًادقو ةرورضءانتم نامزلاف ةباهع لطابلاب اواداجو هنع لاؤسلاو 0 ير ١

 ديدشت وفاقلا ذنب ةدقلاهلوق 1 06 30 )١(

 . 1 1 : 8 اب قاكم ميلا ةعير ةمقسملا لاقل || لجو سم يكرارل هلي[ يلع مسكي نإ هاراق ناسا !ةعيفييناجن



 ال موف نيب قرف ال ذا جراوخلا

 لاجرلا كي الو هلل الا
 كل الا دا ال هلوو نيبو

 لاصلص نم هتتلخ رشبل 5

 رومالا دصق يفرظ الكةلمجاب و
 ديحوتلا يف اولاغ ةلذتعماف ميمذ

 ليطعتلا ىلا اولصو ىتح مهمعزب
 اورصق ةهبشملاو تافصلا يفن

 تافصب قلاخلا اوفصو ىتح

 يف اولاغ ضفاورلاو ماجالا

 ىلا اولصو ىتح ةمامالاو ةوبلا

 ثيح اورصق جراوخلاو لولحلا

 نا ىرت تناو*لاجرلا يكحت اوفن
 نم ةئشان ابك تاهبشلا هذه

 يف كلتو لوالا نيعللا تاهبش

 نه لاو ودشو اطردسم لوألا
 يف ليزنتلا راشا هِيلاو اهربظم

 تاوطخ اوعبتت الو ىلاعت هلوق
 هبشو*نيبم ودعكل هنا ناطيشلا

 ةقرفلك سو هيلع هللا للص يبا
 لان أب او لاح لاف
 ةيردقلا لاقق ةفلاسلا مالا نم
 ةببشملا لاقو ةمالا هذه: سوح

 اهازاصن ةضفارلاوةمالا هذه دوي

 ةلمج مالسلاو ةالَضلا هيلع 2

 وذح لبق م الان نكت
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 هلةياهنال ام نا كلذ ذلك نم حصف لوالا ىبلدلا يف انمدق م ةاصحم ددم

 ليبس الف هل ةياهن ال ام دعب الا دجوي م .امو لعفلاب هدوجو ىلا ليبسالف

 هل ةيابن ال امو هل ةياهن دوجو وه هيف يشملا عوقو نال ادا هدوحو ىلا

 ابلك هايشالاو دبالا دبإ *يش دغب ”ىش دجوي ال اذه ىلعف هل دعب الف

 دق ناليادلا ناذهو ةياهن تاذ ابلك ةايشالاف صضعب دعب اهضعب ةدوجوم

 رادقمب هدنع ءيش لكو لوقي ذا ةفلابلا هتجحب اهرصحوامهيلع ىلاعت هللاهبن

 ةدايزلا ىلا ليبس الف هل ةياهن الام هنعدللا يضر دمحوبا لاق (ثلاث ناهرب )

 ديزي هشيم ائلشإةياغلا يد ىلا فيضت نآوف امنا ةدايزلا ىنعم

 اهانتم هب نوكي هل لوا ال نامزلا ناك ناف ةتحاسم ين وا هددع يف كلذ

 هناف هنم ةنمزالا نم

 ذا هيف

 يأ امم ديزئو هيف داز ام لك نذاف ن الاءددغ يف

 نم دجو ام لك نأ س 1 ةدابش ينو اعيش نامزلا ددع يف كلذ ديز, ال

 هللاب رويعملا ماشه ةيالو تقووه يذلا اذه اننامز ىلا دبالا ىلع ماوعالا

 هلا لوم رجم تقو ىلا بالا ىلع ماوعالا نم دجو ام لك نمرثك وه

 لحز راد اذا هنا نذا بيف اسيحص اذه نكي مل ناف ِلسو هيلع هللا لص

 كلفلا رادرودي لي م لحزو ةنس نيثالث نك كيل كليجا لود

 ةرود نيسمخ ةريغ ةرود فلا ةرشع ىدحا ةنس نيثالثلا كلت يربك الا

 ةرودنم رثك ١ ةرود نيس ريغفلا ةريشع ىدحاو رودي لي مل كافلاو
 ةرشع يدحاومنب هل ةياهن ال ام رثك1 هل ةياهن ال ام نذافكش الب ةدحاو

 نوكينا ةتبلا نكمي الف هل ةيابن ال ام نآألو انمدق امل لاحم اذهو ةرم فلا

 هئادتبا لبق نم نامزلا ىف تبجوف .هوجولا نم هجوب هنم رثكا ددع

 ةرورض .بجوي سخلا نا كلذ نم أضيا بجي و * ام صلخم الو ةرورض

 سنالا .صاخشا نم رثك ١ ليخلا صاخمنا ىلا ةفاضم- سنالا صاخشا نا

 ةباالامناب جول اذ ةياهنال صاخشالا تناكولو ليلا ضاخشا نع ةدرفم

 الفاضياو نكمالو لقملا يف لكشتيال نسم لاحم اذهودل ةياهنالام رثكأ هل
 اذهانتقو ىلا ناك ذمنامزلل ءزج ةرجملا تقوهلا ناك ذمنامزلا نايفكش

 البو
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 اذكهو :لبقتسلل ءادتبا هدعب امو ئضاملا ةياهنؤبف نينامزلا دح وهو نآلا

 نمةبك سم يعف نامزلا لمج نم ةلمج لكو رخا ئدخي و نامز ىنفي ادبأ
 نم ةبكرم يهف صاخا ةلمح لكو انمدق كل ئاوا. تاذ ةيهانتم ةئمزا
 ءارجا نم نكرم لكو انمدق اك لئاوا تاوذو اهذدعب ةيفاسم ًءازَجا

 ائيشوه سيل لكلا ذا هئازجا ريغ اًئيْشوه سيلف لئاوا تاذ ةيهانتم
 لاف لئاوا تاذ انيب اي ةيهانتم هاازجاو اهيلا لحن ينلا ءازجالا ريغ

 يف قلاخلا ٍح يرمي :نا همز

 قلاخلا يف قلخلا 5 واقلذلل

 نمراتف ريصقل ينانلاوولغ لوالاو

 ةياولحلا بهاذم ىلوالا ةهشلا

 نم ةالغلاو ةهبشأاو ةيخمانتلاو
 قح يف اولاغ ثيح ضفاوزلا

 هوفصو ىتح صاختالا نم صفت
 ةهبشلا نم راثو لالجلا تافصب

 ةيربجلاو ةي ردقلا هاذم ةيناثلا

 هفصو يف اورصق ثيح ةمسجماو

 ةلزتعملاف نيقولخلا تافصب ىلاعت

 ةيلولح ةببشملاو لاعفالا ةببشم

 روعا مهنم دحاو لكو تافصلا

 امنا لاق نم ناف*ءاش هينيع يأب
 حبقي و أنم نسي اه هنم نسحن

 قلاخلا هبش دقف انم حبقي اق هم

 يرابلا فصوي لاق نمو* قلخلاب

 وا قلخلا هب فصوي امب ىلاعت

 يرابلاهب فصوي اهبقلخلا فصوإ

 نع لزتعا دقف همسا :غ. ىلاعت

 ةلعلا بلط ةيردقلاخننو* قحلا

 نيعللانس نم كإذو "يش لك يف
 قلخلا .ينبةللإل ييالج ذا .لوالا

 اناث فيلكتلا يف ةكحلااو الوا

 مد الدوهجلا فيلكت يف ةدئافلاو

 نهم ًاشنهنعو انلاث السلا هيلع

 هناكمو هصاخشا وه امنا هلك ملاعلاو قئاؤا«ةتاذا ةنهاشن كن البد بلك

 ةناكمو..هصاخششاو انزك بام ريغ ايش هلك ملاعلا سيل اتالوهعو اهتامزاو

 الو لوا وذ ةداهعف فكم ملاعلاف ان 1 20مم تارا لوغو مانو

 وه ناكو سحلاو ةدهاشملاب لوا تاذ ةيهانتم املك هثوازجا تناك ناف دب

 ريغ ائيشوه سيل هنا سحلاو لقعلاو ةرورضلاب انتبثا دقو لوا يذ ريغ
 "نا اضيا كلذ نم بجيو لاحلا نيع اذهو لوا وذ ال لؤا وذوبف هئازجإ

 هوازجاف لوا يذ ريغ وهو هريغ تسل هوازجاو ةسوسحم لئاوا هئازجال

 الوا ماعلا نا ةرورضلاب حصف طيلختو لاحم اذهو لوا السيل لوا اهل نذا

 قيفوتلا ىلاعت هللاب و هئازجا ريغ اًديشوه سلو لوا اهل هئازجا لك ذا
 دقف لعفلاب دوجوم لك لوقتف هنع هللا يضر دموبا لاق (ناث ناهزب)
 ةلايبطلا لوقا ن اره امادحو تعامل |هساؤ هك مسعر هال يلق

 هيلع هام ىلع ءيشلا كلذ تايفيك اب يرجتف ءينلا يف يتلا ةوقلا يف
 ددعلا رصحو هيلع وهام ىلع اهب دجوي ءيشلايف ةوق يف ثلق تزجوا ناو
 هلرصحالو هل ءاص>| الف هل ةياهن ال ام ذا ةحيعص ةياجن ةعيبطلا ءاصحاو

 روصحلا يصخلا يفرط نيب أم مخالا ءاصحالاو رسمحلا ىنعم سيل ذا

 ملاعلاف ةباهن وذوهف ةعيبطلاب ىصحم ددعلاب روصحم لكو لعفلاب دوجوم ملاعلاو
 ذا هوك داموا ةدحاو ةدم ىف دجو ام كلذ يف ءاوسو ةيامنوذ ةلك

 نم 2 ص ىجف ةأص#م ةدم 55 ىلا ةاصحم ةدم الا دذملا كلت تدل

 | كيف اهنم بكر ينلا؛ايشالا كلت وهف ءايششا نم بكم لكو ةأصخت دم



 نيعمجا مهيلعللا تاولص ا دمتو

 نيعللا لاونم ىلع اون مباك
 اماصاحو هتاهبش رابظا يف لوالا

 نع فيلكتا مفد ىلا جري

0 
 قرف ال ذا مرساب فيلاكتلاو

 باىصا دحجو مهسفنا

 نيو اتودهرشبأ مهوق نيب

 نط ع دل دما أ هلوق

 هلوق يف وه 5 قارتفالا زحمو
 اونئمؤي نا سانا عنم أمو ىلاعت

 اولاق نا الا ىدملا مثءاج ذأ

 نا نيف ني أ

 7 اذهوه نآامالا نم 1

 كت ذأ ع ال كف

 رخأتلا لاقو «هنم ريخ انا لاق
 انا مدقتلا لاق اك هني رد ند

 * نيبم وهيزلا اذهنم ريخ
 كيسحللل لازما | طرأ كلدك و

 لاوقال ةقباطم اهاندجو مين

 نمنيذلا لاق كلذك | يول

 مهبولق تيباشت مرق لثم مهلبق

 نم هب اويذك أع اوتمؤيل اوناك اف

 + نا ال لوالا نيتللف لبق
 لقملا اع سمي الزم ىلع لفعل
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 لاق نم لاقيو ةنع هللا ؛ و ةنعهللا يضردمش وا لاق 2«سماخلا ضارتعالا داسفا##
 ىلااضرع وا امسج نوكي نا نموا ال ماسجالا لعفي نا: لعافلا كرت نا

 هدول نا كلذو راوغلا ةئب ةدساف ةعْسق هذه ترا مهمالك ىف محام

 ًاقيمعالو 2 : رع الو اليوط سيل لعفلا كرتو قيمعلا ضي رعاا ليوطلا

 00 ا 1 ! ىلاعت هللا نم لعفلا كرتف
 ارب نااار نحف خلع لاو مهل ىلاعت هللا لمف كرتو مسجلا يف

 مدعوه افاو ًاضرع ءالو مسح وه سل يارا ملجأ ا هللا لعف كرف

 ةتبلا لعق سيل لعفال ىلاعت هللا كرتو نيش وه الو ىنعم سنل مدعلاو
 نا (كلذ ناهرب) لعف لعفلل قولخلا نم كرتلا نال هةل> ةنص فالخي

 2 1 روس دإ 0 ني كو دو رفحا ءازيمرت

 اك مك ملا وركأ هيلا و اقوا نكمل لش هيأ "نري ذل

 ءاوملا ضيوعتب و أضعب اهضعب ةدعابم يفوا أضعب اهضعب ةبراقم ينلكالا
 رخآا لفي هلافتشابالا نوكي ال مايقلا كراتكو لوك أملا ءيذلا نم هريغَو
 هكر ناو هقاذ لعف فالخب ىلاعت يرابلا لعف نا يل هريغ وأ دوعق نم

 قلقوُتلا هللاب و مهلالدتسا لطبف ا ل سنل لعفأل

 0 هب اوةلعت ام عبمج لطب دق ذاف ما و

 رأ يف لجو زع هديب أتب نوئدتبم ن ا نوعب لصا فش

 ١ هل نا قيقحتو نكي 0 ع ٌثودح تابثا ىنع ةي رورضلا نيه

 ا وهالا هلا ال لْزي ' اثر

 لك نأ قيفوتلا هللابو لومتتف هنع هللا يضر دمحشوبا لاق (لوا ناهرب)

 لوا وذءانتم كلذ لكف نامز لكو صخت يف ضرع لكو ملاعلا يف صخش
 همرج لواب ةتحاسع ىماظ صختلا يهانت نال انايعو اسح كلذ دهاشن

 صخخلا يقانتب نيب هاظ لومحلا ضرعلايئانثو هدوجو نامزب أاضراو هرخاو
 ءانفو ىضاملا دعب هنم أ ام فانكساب دوجوم نامزلا يهانتو هل لماحلا

 هتاف نامز لكذا هدعب أي رح ”فانتسأو هدوحو دعب تقو لك

 نالا
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 نك اننلار كرشلاو دعاقلاو مئاقلاو يشملاءراكنال نايعلا رباك ةتبلا لعفلاو

 ايف لعافلاو لعفلا تنثا ناو ماكيال نم باصن يف ناكاذهب مفد نمو

 ةكرحلاو من نم دب الف 0 ةكرحلا الا مسجلا لعفي له هلق انني
 مسجلا فاللخ نوكسلاو

 ناكل ارذص فالك 5 نك واف لفن توذكلا هابأو امسي ائاوإ الا

 عصف اولطبا ام سفنوه اذهو نوكسلا وا ةكرحلا وهو هدضا العاف مسجلا
 دب الو هفالخ لعفي لعافلا نا و ادض دس هنا ةرورضلاب

 نيملاغلا بر هلل دجلاو مهضارتعا لطيف كلذ نم

 لاق نأ لاقيو هنع هللا يضر دم وبا لاقال عبارلا ضارتعالا داسفا 6

 ةرضم مفداوا ةعفنم زارحال 7 1 ثد# نكح نا نمولخ ال

 ةعفنم زارحال لمفلا امأ «مهمالكءاضقنا ىلا كلذ نم هيل الوا 6
 امئاف عابطلا لعفأم ل * نوراتلا نوقولخملا هب فصوي اماف ةرضم مفدل وا

 نع ةيفنم يهف نيقولخلا تافص لكو نءراتخلا ريغ نوقولخلا هب فصوي

 نم يشلال لعفهناو هويناثلا مسقاامأ أو * هنودام لكل قلاخاوه يذلا ىلاعت هللا

 لوقعمريغ سماك لذ نم ءيشل ال لعفلا نا لاق نمل لوقن مانلوق وه اذهف كلذ
 لوةل ما ةدهاشموا اسح لقعي ال هنا دي را لوقعمريغ كلوب ينعت اذام

 تقدص كل (انلق):دهاشمو اسح لقع الهنا (تلقناف) الالدتسا لةعي الهنا

 ةالالدتسا لقعيال هنا(تلقناو)ةدهاشمواسح لقعتالءاشالا ةيلزانا اك

 يعف اذكه لاك ذل قوعدلاو للد ىلإ ةرقششم كسائرعو كلذ 4

 مثوتم كل> نم ءيشل ال لعفلاو فيكف طقاس اهب لالدتسالاف ةطق
 هب لوقلاو ّلطبم هنم عناملاف اذكه ناك 1 منتمملا يف لخاد ريغ 5

 نيهاربلاب ىلاعت يرابلا ناك امل ( لوقن مث م ) ضارتءالا اذه طقسف  لقعي

 عيمج افالخ' هلثف ل ناك هوخولا مح نم هَقلْخ عي انذلخ ةيروبطلا

 بالتجال اوا اءابطالا لعنت ال هقلخ عيمجو هوجولا عيمج نم هقلخ لاعفا.

 قيفوتلا هللاوكالذ فاللخي ىلاعت هلعف 30 ناس جوف ةرضم | اذه 1 ست سال ا ةعفنم

 دحاو سنج تحن. هعم: أسدل ذا ا انيلو

 كلا ينا لوالا كولسن يف كلنا

0 
 هلا ينأ تقدص ول ذا صلخم

 هللا اناف / لع تككتحا امنييلاعلا

 لسا ال انا.الا هلا آل يذلا

 اذه* نول زلحلاولءفأاع
 ءارودلا ف روث ذم هتك د" يذلا

 هجولا ىلع ليجنالا يف روطسمو

 كو هتركذ يذلا
 مولعملا نم نا لوقاو ركفتا نامزا
 ةهبش لكنا هيف ءارع ال يذلا
 نم تعفو امئاف مدا تعفو

 هسوأسوو ميجرلاناطيشلا لالضا

 هن 11 علا تأشن

 تداع عبس يف ةروصحم تابهبشلا

 ىلا تالالضلاو عدبلا راك

 كاش ودع نأ رو عبس

 تايبشلا هذه رفكلاو غيزلا قرف

 تنيابتو تارابعلا تفلتخا ناو

 عاونا ىلا ةبسنلاب اهناف قرطلا
 اتلمجمجريوروذبلاكتالالضلا

 فارثعالا دعب ىمالا راكلا ىلا

 ىوم لا ىلا حونجلا ىلآو ولا

 لداج نمو اذه*صنلا ةلبأكميف

 نم ةهرب تن

 مهارباو احلاضو ادوهو أحون

 قو قدمو ابيعشو اطولو



 تناكف ةنجلاىلا ينقرط م يننعلو

 ينطلس لف مد انوي ويني ةموصملا
 ال ثيح نم مثارا ىتجمدالوا ىلع

 الو يتسوسو مهيف رثؤتو نوري
 مهتردفو مّوقو مثوح قرت

 كلذيف ةكحلا 3 مهعاطتسا 9

 نودةرطفلا ىلع مهتلخوأ نا دعب

 نب سهاط اوشيعيف اهنع مه أتخي نم
 مهب ىرحا ناك نيعيطم نيعماس
 اذهتلح(عباسلاو)ةكحلابقيلاو

 ار
 يننكم ' ةنجلا لوخد .تدرا
 ينجرخا يل تلمداو ينقرطو

 ذأ لف مدا يني ىلع ىنطاس مث
 يلإ .ينرظن أ تلقق ئنابماهتلبقسا

 ني رظناانم كنا لاق نوثعبب موي
 ةكملا امو مولعملا تقولا موي ىلا
 ف ىنيكلها ول نآدعب كلذ يف

 2 قلخلاو مد] حارتسا لاحلا

 نم اريخ ريخلا ماظن ىلع ماعلا

 ىتمح هذهف لاق *يرشلاب هجازتما
 هم ا ف هتيعدا ام 3

 < || هاو مالسلا مهيلط ةكئاللا ىلا

 يا 3”

 :مسقلا اهنم صقني و ةصقان. ةعسف هذه ةلعل وا هنال لعفي نا نمولخي ال

 نييبسقلا الك نال ءاش اك نكل الما ةلعل الو هنال ال لعف هنالوهو ثلاتلا
 ذا كلانه,اتمدق' ام الطب دق ةلعل وا هنال.لعف هنا اهو .الوا نيروك ملا

 كلذب حصف لعفي الو. لعفي يلاعت وهو كرتلا وا لعفلا اما بجوت ةلعلا

 بر هلل دجلاو بغشلا اذه لطبف ةتبلا هكرتل الو الصا هلعل ةلع ال هنا
 هلعقف كرتلإ هنم لعف لزالا ىف ىلاعت يرابلا كرت نا اولاق ناف * نيملاعلا

 ىلاعت يرابلا كرت نا قيفوتلا يلاعت هللبو اننق لزي ل كرتلاوه يذلا

 اش نا سمالا ضارتعالا داسف يف نيبن ام ىلع الصا العف سيل لعفلا

 ىلاعت هللا

 لاق نمل لاقي هنع هللايضر دم وبا لاق ه6 ثلاثلا ضارتءالا داسفا 6
 اهلثم نوكي نا اما هجوا ةثالث دحا نم لخي ل ثدحم ماسجالل ناكرل

 عيمج نم اهفالخ وا ابك نم ال هوجولا ضعب نم وا هوجولا عيمج نم
 مكاخداو هوجولا عيمج نم اهفالخ ىلاعتوه لب مهمالك ءاضقتنا ىلا هوجولا

 36 رم لمت ال دصلاو ضيقنلاو دضلا ةققح ةنآ ةحولا اذه ىلع

 دض هنأ فصوي ال ىلاعت يرابلا نال دساف لاخدا ديربتلا رانلا لعفت

 فرط نيئيشلا ماستقا وه داضتلاوداضتلا لم لمح اموهدضلا نال هقلخل
 2 رخالا عفترا نيدضلا دحا عقو اذاف دحاو سنج تحن دعبل

 نوللا اهعمج نءذللا ضايبلاو ةرضخلاك داضتلا امناو ىلاعت يرابلا نع ديعب

 الا نادضلا نوكي الو قلخلاو ةيفكلا اععمجت نيتللا ةليذرلاو ةلضملا وا
 لجو زع قلاخلا نع يفن٠ اذه لكو دب الو دحاو سنج تحن نيضرع

 ناكول موف ناف اضياو * هقلخل !دض لجو زع نوكي نا ةرورضلاب لطبف

 لك سبل ذا دساف" لوق محلا دض ناك هوجولا عيمج نم هقلخلا افالخ
 طقف ثودحلا اشاح هجو لك نم ضرعلا ذا ىرجلاف ادم تالغ

 العفو العاف تبنت له لوقلا اذه لاق نمل اضيا 0
 لعافلا ينن ناف ةتبلا لعفو لعاف دجوي نأ يفنل وا هوجولإ نم

 لعفلاو :
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 مفانلا لخ وهف ةرضم عفدل وا ةعفنم زارحال هلعف ناك ناف اولاق*كلذ

 ١ هلعف ناك ناو اولاق*ابلثم ثذحم وهف كدنع تاثدحلا ةفص هذهوراّملاو
 هلعف ناك ناو اولاق#هعم لزي مل هلعفف اهب ثدح ال ةبجوم عابطلاف اعابط

 ( اضياولاقو ١ لاحم لوقعملا نع جرخ او لقعي ال اذهف كلذ نم يشل ال

 اولاق اهكرتل العاف اهندحي نا لبق امدح ناكل ةثدحم ماسجالا تناكول
 ماسجالا نا بجوي اذهو اضرع وا امنج نوكي نا نمولخم ال اك ثو

 ةدوجوم لزت م ضارعالاو
 هلع لوغام لك أ سلا بغاشملا هذبف ( هنع هللا ىضر دمعي اولاق )
 هتوقو هلا لوحب ادبن هللا ءاش نأ نحنو ل ناين ىلا نيالا
 ادحاو ادحاو اهضةننف مهترظانم ِق

 قيفوتلاهللاب ولاقي هنع هللا يضر ذم وبا لاق 96 لوالا ضارتعالا داسفا
 ةقيقح كردت له ءيش يف واءيش نم الا ثدح اًبيشرن مل لاق نمل نوعلاو
 قئاقحلا نم يش كردي ال'وا ةدهاشملاو ةيورلا قي رطريغ نم كدنع * يش

 قي رط ريغ نه قئاقجلا كردت دق هنا اولاق ناف طققف ةيورلا قيرط نم الا

 ءابشإ دوحو احر دورت دودستاو طالدسلا | ةكهاخلا) هلا
 ىلا اوراص اذاف اذه لبق كلذ اوفن دقو ةدهاشملاو ةيئورلا قي رطريغ نم

 لطب دق لاح لك ىلع اذه مهليلد نا الا كلذ يف اورظون لالدتسالا

 ةدهاشملا قيرط نم الا ءيش كردي ال لب ال اولاق ناف * ىلاعت هللا دمحي

 ال اوناق ناف ال 'وأ منن نم دب الف لزي مل طق اًنيش متدهاش لهف ممل لبق
 ىلا ليبس الام اوعداو اورباك منن اولاق ناو محلالدتسا اولطباو اوقدص

 كش الب لوا تاذ يف ءاشالل لوقلا اذه لئاق ةدهاشم ذا هتدهاش»

 الو هل لوا ال يذلا وه لزي مل يذلا نال لزي مل يذلا ريغوه لوالا وذو
 اذه لطبف ةلصتم ةدهاشم هل لوا الام لوا هلام دهاشي نا ىلا ليس

 نيملاعلا بر هلل دبجلاو هجو لك ىلع لالدتسالا

 لاق نمل لاقي و هنع هللا يضر دمعوبا لاق 6 يناثلا ضارتعالا داسفا 9«

 هقلخ يفةككحلااموالوا ينقلخ رض |

 ىضنقم لعىنقلخذا(ينانلاو) ىايا

 هتفرعمب ينفلكم ف ةعضشمو ةثدارا

 فيلكتلا يف ةكحلاامو هتتءاطو

 ررضتي الو ةعاطب مفتنيالن أدع

 ىنفلكو ىنقلخد (ثلانلاو)ةيصعمب

 ةعاطلاو ةفرعلاب هلكت تْسْولاَ
 ةعاطب ىنفاك إف تعطاو تفرعف

 اذه ىف هكدا انودأدوجتلاو ا

 نأ دعب صوصخلا ىلع فيلكتلا

 ىتعاطو ىتفرعم يف كلذ ديزي ال

 ىلع ينفلكو ينقلخ ذا ( عبارلاو )
 فياكتلا اذهب ينفلكو قالطالا
 يننجل ملفدجا مل ذاف صوصخلا ىلع

 يف ةكحلاامو ةنجلا نميبجرخاو
 كايف كر نأ دن كل
 ذا (سماخلاواكلالا دجال يلوق

 ! كر ا ىفلكو ينالخ

 ىلا ينقرط لف يفد رطو يننعلف ملأ

 هتررغوأناث ةنجلا تاخد يتح مدا

 يهنلا ةرحتلا نم لكاف يىدووسوب

 امو ىعم ةنحلا نم هجرخاو اهنع

 ع وا نآدعب كلذ يف ةمكحلا

 مد | ينم حارتسال ةنجلا لوخد نم
 ( سداسلاو ) اهف ادإاخ ىقبو

 اًضوصحَو انو ىنفلكوينةلخذا



 ةقيلخلا كي تمقو ةببش لوا

 هزالُصمواشلا:ةثكل نبا يق
 نمنلا ةلباقميف يأرلابهدادبتسا

 رمالاةضراعمىف ىوهأ هرايتخاو

 قلخ يتلا ةدالاب هرايكتساو

 مدا ةذاق ىلع رانلا ىو اهنم

 نيطلا قو مالسلا هيلع

 ةهبشلا هده نم تبعشناو
 يف اكزالو * اجب :نعيت
 ناهدا“ يف ..ترسو ةقيلخلا

 ةغدب معاذ ترام عزرا

 ةروطسمتاهبشلا كلتو لالضو

 ليجناةعبرالا ليجانالا حرش يف

 ىو اعرب "نيؤفر اذوعافوأ

 ىلع ةقرفتم ةاروتلا يف ةروك ذمو

 ةكلالملا نيو هنيب ةرظانم لكش
 هنم عانتمالاو دوجحلاب مالا دعب
 نأ تلبس ينا هنع لقن لاق
 ماع قلخلا هلاو يملا ىلاعت يرابلا

 هتئيشموهتردق نع ل سن الؤرداق

 نك هل لاق اًثيش دارا اعمهناف

 هجوتي هنا الا ميكح وهو نوكيف
 تلاق ةلثنسا هتكح قاسم ىلع
 هللا هنعل لاقيه كو يهامدكمتالملا

 قال قاع هنا اهنم( لوالا) عبس

 ينه لصحيو ىينعردصي 'ىش ىا
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 نف *ىث يفوا *يش نم الا تدح اًيشرن مل اولاق نأ ( هب:اوضرتعا اهف
 ثدحواخن ال ( اضيا اولاقو)دهاشي ملودهاشيالائعدادقف كلذ ريغ ىعدأ

 اًثدحم ملاعلا ناكن ا ملاعلا يف ام لك يشو ضارعالاو نهاوجلا ماسجالا

 لزيمل ملاعلاف هنال ناكناف * ةلعل هثدحا وا )١( هنال هثدحا نوكي نا نم

 قرافب مل امو لولعملا قرافل ال ةلعلاف هقلخ ةلغوه ذاو لز. أ هثدحم نال

 ناك ناو*لزي مل لاعلاف كش الب هلثم وه ذا لزي مل اضياوبف لزي مل نم
 اماو لزتت مل نوكت نا اما نيهجو دحا نمولخت ال ةلعلا كتف ةلعل ةثدحا

 تناك ناو لزي مل ملاعلاف لزي م اهولعش لزت ' تناك ناف ةثدخم نوكت نا
 هنا نم ءايشالا رئاس ثودح يف مز ام اهثودح يف مزا ةثد ةلعلا كالت

 ادب أ اذكهو ةلعلا ةلع يف اضيا كلذ مزا ةلعل ناك ناف ةلعل وا هنال اهثدحا

 ناك ناو اولاق انلوق اذهو اولاق امل لئاوا ال تاثدحم دوجو بجوي اذهو

 ناك نا ( اضيا اولاقو ٠) امن | اني م لزت مل ةلعلانابجوي اذبف هنال اندحا

 عج نم اهلثم نركي نا اما هجوا ةثالث دحا نم لخي مل ثدحم ماسجالل

 ماي وكلا او مودا عيج نماهفالخ نكد تأ ياو موج

 عيمج نم أبلثم ناك ناف اولاق* هوجولا ضعب نم اهفا»ا>و هوجولا ضعل

 ابلشم ناك ن او*ادبا أضيا هثدحم يف !ذكهو اهلثماَت دعم نوكي نا مزا هوجولا
 هتاثامم نم ههزاي ام ضعبلا كلذ يف اهتلثامم نم أضيا ةمزل هوجولا ضعب يف

 لكلا هموزاك ضعبلل مزاللا ثودحلا ذا ثودحلا نم هوجولا عيمج يف ا

 وه اذه نذل ايامي: نا لاحم هوجولا عيمج نم اهفالخ ناك ناو* قرف الو

 عيمج نم هفالخ 'ىثلا لعفي نا ىلإ لبس ال ذا ضقانملاو دضلا ةقيقح
 عاف ملاعلل ناك ناولخي ال ( اضيا اولاقو ) دي ربتلا رانلا لعفت ال 5 هوجولا

 نم "ينل ال وا اًءابطوا ةرضم عفدل وا ةعفنم زارحال هلعف نوكي نا نم
 عضاوم يفاركت دقو نآ] نإ كودن ءلصإلا يف اذكه ملم هنال هثدحأ هلوق (1)

 ريدقتلاو هدعب امم مهفي فوذخم ناربخو يرابلل دوعي هنال ريعضو طلخلا لمتحي الذ

 جيم هأ ىرخا ةلعل هثدحاوا ملاعلا ةلء يرابلا يا هنال ملاعلا يرابلا ثدحا

: 

 كلذ
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 ةقيقح اضيا اوبثأ انم حميع دوجوم وهاولاق ناف دوجوم الو بعص ريغ ما ظ
 قئاقحلاتابثاكشلالاطبا ينو هولطب او كشلا اوفندوجومريغوه اولاقناو امه

 ملف اهلطبا نم لوق لاطبا ىلاعت هللا نوعب انمّدق دقو اهلاطبا ىلع مطقلا وا
 تاثالا الا قبب

 يثو قح هدنع يف نم دنع قح ين لاق نمل قيفوتلا هللابو لاقيو
 دقتعا نم داقلعاب اقح نوكي ال :ىشلا نا لطاب هدنع يق نم دنع لطاب
 ًاقح ىلا نوكي امناو لطاب هنا دقتعا نم داقتعاب لطب ال هنا 5 قح هنا

 ريغ ناكولو لطاب هنا-دقتعا وا. قج هنآ دقتعا ةاوس انبات !:دوجوم ةنزك
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 نيع اذهوب ةتاذي ف, ةدحاوولاحر ىفرادوجرم..امويعمر «ىلاراناكك:ا39
 كلت ةلج نق قدي ةديحي# نم.دتعاىج هاذا نب نوفل اذاو لاحلا

 لوق 'نالطب قح ءايشالا .نا ديقتسي..نم دنع قم ابن أ دقيت ىلا ءابشالا
 هدنع يش نه دنع قح ءايشالانا اورقا دق حو لطاب قئاقحلا : لاق نم

 قح مثوق نالططب نأب اورفا دقف ءايشالا كلل ةلمج نم ملوق نالطب و قح
 دهشي هسح ذا ةتبلا لقعوذ اهدقتعي نا ىلا ليبس ال لاوقالا هذه نا عم
 هللاب و بغشلا للبس ىلع نيعطقنملا ضعب اهيلا أحلي نا نكمي افثو اهفالخب

 قيفوتلا ىلاعت
 د6 هلربد. ال هناو لزي مل ماعلا نأأب لاق نم ىلع مالكلا باب 4

 منوكي نا اما نيهجو دحا نم ملاعلاولخي ال ( هنع ما نمر سعت لاقل
 مثو لز. مل هنا ىلا ةفئاط تبهذف ناك مث نكي مل اًثدحم تادف ا كل

 هتوقو ىلاعت هللا لوحتي "'يدتنتف ثدح هنا ىلا سانلا رئأس بهذو ةيرهدلا

 من اهب مهضارتعا ةيفوتو لزي مل معلا نأب نولئاقلا هب بفش ةجح لك داريا
 بجو لزي. مل ملاعلا نأب لوقلا لطب اذاف اهداسفو اهضقن ىلاعت هلوحب نيبن

 ىتح كلذب عنقن ال انكل ثلاث هجو ىلا ليبس ال ذا صو ثودحلاب لوقلا

 تابثا ىلع ةب رورضلا اياضقلاو ةبجوملا جئاتنلاو ةرهاظلا نيهاربلاب ينأن

 ميظعلا يلعلا هللب الا ةوق الو ملاعلا ثودح ١

 لوا كرك للملا يف لصفلا
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 ةقرف نيعبسو ثالث ىلا

 تالادقلا تك سالو

 مهناامدحا * لت رتلا يفناقي ٍرط

 اودروا مث الوصا لئاسملا اوعضو
 ةفئاطةفئاط ِهِذِمَر ةلئسسم كيف
 اوعضو مهنا ينانلاو*ةقرفةقرفو

 الوصا تالاقملاباعصاو لاجرلا

 ةلثسم يف مهبهاذم اودروا مت
 +. ةاخسل

 ىلع رصتخملا اذه بيترتو

 اهتدجو ينال ةريخالا ةقي رطلا

 باوباب قيلاو ماسقالل طبضا

 نا ىسفن ىلع يطرشو باسملا

 ام ىلع ةقرف لك بهذم دروأ

 ريغ 1م ميهبتك يف هتدجو

 نود مهيلع ربك الو محل بصعت
 نيعاوهدساف نم هح بص نيانا

 قخيال ناك ناو هلطاب نم هّقح

 جرادم يف ةيكذلا ماهفالا ىلع

 قحلا تاحل ةيلقعلا لئالدلا

 لطابلا تامتنو

 نايب يف 6 ةنلانلا ةمدقملا 9*

 ةقيلخلا يف تمقو ةهبش لوا

 نمو لوالا يف اهردصم نمو
 نا (رعا) رخالا نيش



 ا“
 ايالاو ةتالشلاو ا رييقإلاوا
 ( ةيئاطسفوسلا مو قئاقحلا راطبم مو ) ةوبنلا يف ةيصعلاو فطللاو 6 لوالا مسقلا لها ىلع مالكلا باب 3 0 3 1 8 ١

 0 ةعاجدنع اصن ةمامالا طئارشو
 نفنصف * فانبما ةثالث هنا نيلكتلا نم فلس نمركذ ( دمضوبا لاق ) || يب نك ةماب م

 | صنلا لاق نم سشد.م ع يف اولاق مهنم فنصو# اهيف اوكش مهنم فنصو* ةلجج قئاقحلا ىنن مهنم 20

 رضيلا كارداك تاسسوتتجملا يف ساوحلا فالتخلا وهف مهضارتعا نم ركذ كنج دبس ياجتم نم بهذم ىلع اهتابثا ةيفيكو ام ةدمعو لطاب هدنع ين نم دنع لطاب يثاو قحم هدنع ث نم دنع قح 32 0

 اشيسل

 كة

 ارهص ,ىمج از رف درايف تروم نمو 1 ف م هاء او جراوخلاو ةعب +[ دبع د ا 0 ل لا : ! نوي اهيف فالخلاو عاجالاب لاق

 ةبرعشالاو ةيما | يف هنا نم قح هنا هيئار هيف كشيالامايورلا يفىري امو ارم عاطملا ولح

 : ةعا نم دحأو دارعنا اندحو اد بلا ددالا“ م

 نوكأ ةفرعملا يطاعتو باطخلا نال هلونمم ال اذه لكو ( دمج وبا لاق ) |( اد دسدادقلاءذه نمتلاقب ةمالا نوكيأمنا ةفرعملا_ طاعتو تاطخلا نال.هلونمم ال اذه لكو ( دم وبا لاق 5 :
 نيبو مانلا ىلا ليخي ام نيب قرفلاب دهاش لقعلا سحو ةفرعملا لها عم

 دودحلا ىلع يرجلا لاهتسا رم اياورلا يف سيل ذا ظقيتسملا 00
 ةظقيلا يفام ةدحاو ةفص ىلع أ دبا اهنوكو ةفورعملا *ايشالا يف ةرقتسملا
 كلر قالا بخ نزع نيوزمملا لدم نأ (تاورتلل ديشي كلذ
 ىلع كلذ لكَراج سوسحملا يف ال هل ساحلا سح يف ةفالوه امنا سحلا
 فنرا زوجي ال يتلا تادهاشملاو ةيادبلا يه هذهو لوخت' ال ةدحاو ةبتر
 دوجو كلذ ىختفال ناهرب ناهرب لك ىلع بلط ول ذا ناهرب اهيلع للطي
 ام ىلع هيلا ليبس ال لاح اهل ةياهن ال ءايشا دوجوو ال ةياهن ال تادوجوم

 ناو ةقرف هتعاجو ابهذم هتلاقم
 الف ةلّانمم درفنا !دحاو اندجو

 ةقرف هتعاجوأبهذم هتلاقم لعجن
 دحاو تحن ًاجردنم هلعجن لب

 انددرو هتلاقم اهاوس قفاو نم

 دعت البلا عورفلا ىلا هتلاقم يقاب

 تالاقملا بهذتالفا درفمابهذم

 لاهنلب قطان وهف اناهرب ناهرإلا ىلع بلطي يذلاو ىلاعت هللا اش نا هنيبنس دعاوق ىلا 10 ١
 يذلا ناهربلا دنع انفقو اذاف ام ناهرجا تيثموهو الا كلذ لعفي ال هنال 0 تا حير
 هتبثي ال ام هبلطل هجو الف اناهرب تبني ال ناك ناف هل ناءذالا همزل تنث 3 8 2

 مهلعدرلا نم يفكي و*سحلاولقعلل ةرباكم قءاقحلا ىننب لوقلاو هدجووأ 50 2 0

 ا ا سب حرم قحوم اولاق ناف لطاب ماوه قح ءايشالل ةقيقح ال هنا ككوق ملل لاقي نأ 3 1
 0100: 5 نلت 5 بعشني و ضعب عماهضعب بكري متم حيمص دوجوم ككشأ قيفوتلا ىلاعت هللبو مهنم كاكشلل 6 لاقي دل م عيل



/ 

 كا ليالي الو قال بس انك 5300

 ةمدقم هل تدبش اف اهيلا درلاب الا *يش عصي الو تامدقملا هذه نم الا

 وهف ةعصلاب هل دهشت لاهو نقيتم جيعص وهف ةىصلاب تامدقملا هذه :نم

 ناك اف دعب نمو برق نم نوكي دق اهبلا عوجرلا نا الا + طقاس لطاب

 تامل“ الكر معفلل نكماو سفن لكيلا رظاوبف برق نم
 سفللالا طلغلا كلذ ا قدا لالالا“ علا صا هروككلللا

 ةمدقم ىلا عجر نا ين حدقي امم كلذ سلو *زييقلاو معفلا يوقلا

 امههننب قرف ال قح ةمدقملا كلت نا اك قح انركذ يتلا تامدقملا نم
 0 اهعمج لبس دادعالا تلق اكف دادعالا لثم اذهو قح انهنا ف

 كلذ - بَعض اهتع يف "لمعلا رثكو داذعالا ترثك ذأ ىلع طلغابيف
 دعب و كلذ نم برق اكو ديجلا يناكلا بساحلا عمالا طلغلا اهيف عقي ىتح

 0 امم ةمدقم ضراعت الو كلذ نم يش يف لضافت الو قح هلكو هف

 2 اهنم ىرخا ةمدقم ىلا عجري ام ضراعي الو اهنم ىرخا ةمدقم

 ضياع الغل بلا لع نأ سفنلا ل2 نمو * ةرورضلاب ملع هلك ا ذهو احبعص

 هممت نم يتأيف اليوط انذاك ار بخ دحا ىكحي نا نكمي ال هنا ةرورض ص

 كلذ نكما ول ذا صقني الو هيف ديزي ال وه ا هنيعب ربخلا كلذ ىف
 هسفن بيغلا لع وه اذه نال بيفلاب اناع روخلا كلذ لخل كاملا ناكك

 ام لكق كشالب كلذك كلذوهيلعوه اب هنعربخل يال
 ارعاشت الو اعمتجي مل اعنا انقبا دق ناقرتفم ا دعاصف نانثا رابخالا نم هلقن

 انلع اذهب وهبيغ ىلع هب عوطقم نيف قرش هناا عي هورس هيف انلتخي ف

 ضرمو يلو نمةبالوو لزع نه لزعودلونم ةدالوو تام نم توم ةعص

 كولملاو عئاقولاوانع ةيئاقلا:ةذلبل او ككومب ةيكتور قافا رم قافاؤ طر نم

 دنع كنشال بكحو ةفساللاو مشاوقاو ءايلعلاو مهتانايدومالسلا مهي ءاعبايبنالاو

 ظ قيفوتلا ىلاعتهللاب و انرك ذاك كالذ نم لقت اميش يف هقح هلقغ' ”يفوي دمحا

 لوصالا يهدعاوق عب را يفأ حرصح
 تافصلا6ىلوالاةدعاقلا96راكلا

 ىلع لمتشت يو اهيف ديحوتلاو

 ند 001 ةيازالا تافصلالئاسم

 تافم ناتو ةعاج تعامل عاج

 بحجب اهو لعفلا تافصو تاذلا

 ليمتسي اموهيلءزوجي امو ىللعت هل

 ةيرتخالا نيب 'قالكلا"يقو
 هزاقلاو ةمسحملاو ةماكلاو

 لدعلاوردقلا#«ةينانل اةدعاقلا 6

 -هاضقلا لئاتسم ىلع لمتشل يو
 ةدارا يف بسكلاو ربجلاو ردقلاو

 انابثا مولعملاورودقملاورشلاو ريخلا

 اهيفوةعاج دنع ايفنو ةعامج دنع

 ةيراجنلاو ةيردقلا نيب فالخلا

 ةيماركلاو ةيرعشالاو ةيربجلاو

 ديعولاو دعولا«ةشلاغلا ةدعاقلا 9غ

 لعل مشت يشنو ماكحالاو امسالاو

 ديعولاو ةبوتلاو نامالا لئاسم

 اتابثا ليلضتلاوريفكتلاو ءاجرالاو

 دنع أيفنو ةعامج دنع هجو لع

 ةئجرملا نيب فالخلا اهيفوةعاج

 ةيرعشالاو ةلزتعملاو ةيديعولاو

 >6 ةعبارلا ةدعاقلا 96 ةيماركلاو
 ةنامالاو ةلاسيرلاو لقعلاو عمسلا

 نيستا لئاسم ىلع لمتشت يو



 قرفلا ديدعت يف افرط تالاقملا

 ددتسم نوناق ىلعال ةيمالسالا

 نعةربخم ةدعاق ,لع الو ضن ىلا

 مهنمنيفنصم د / امث دوحولا

 ويرمي دجاوجابنا لع نيفنخي
 قرفلا

 ءارمال يذلا مولعلا يسمو

 هريغنعزيمت نم لك سيل نا هيف
 بجاص دع ام ةلأسم يفام ةلاقم
 نعتالاقملاجرختداكتفالاوةلاقم

 ترم نوكيو دعلاو رصحلا دح
 رهاوجلا ماكحا يف ةلأسمب درفتا

 بائىصا دادع ىف ادودعم الثم

 اما تاق

 طظانينديب .ةم اذا هود الق

 دعاوقو لوصا يف لئاسم يف

 ًاقالتخا اهيف فالتخالا نوكي

 بحاصهبحاص دعيو ةلاقم ربتعي
 بابرانمدحال تت دجوامو ةلاقم
 ظباضلاذهري رقتبةيانعتالاقملا
 بهاذمدارب.|يفاولسرتسامهنا الا

 يذلاهجولا لعو قفتافيك ةمالا

 لصاو رقتسم نوناق ىلعال دجو
 ارمي

 رم رست ام ىلع تدهتحاف

 ىتحريسيتلا نم ردقنو ريدقللا

* 
 007225525: ب اي تح
 هناب هلع اهنمو*كلذ ىلا نكسو هقدص رخاو رخا ربخم هدنع هاظت اذا

 ناك ىتم: لاق ام اسما هل ترك ذاذا كلناف نامز ين الا *يش نوكيال
 ال هناب هنم ملع اذهو هلعفأ تن تنك ام لاق اذكواذك لعفتل- هل تلق اذاو

 ةيهامو عئابط ءايشالل نا فرعي و * نامز يف ال ماعلا ينام ء ىش نوكي

 اذه ء يش يا لاق ةفرعي ال ايش ىأر اذا هارتف اهزواحت الو اهدنع فقل

 ىئأر اذا هناف لعافلالا لعف نوكيال هناب هلع اهنمو + تكس هل حرش اداف

 دب ىأر اذاو لماع نود لما هناب ةتبلا منقي الو اذه لمت نم لاق اًئيش

 ابذكو اقدص زخلا يفنأب هتفرعم اهنمو *« اذه كاطغا نم لاق اًثيشرخا

 هلكاذه هضعب يف فقوتي ودضعب قًادصي و هب بخ ام ضعب ب ذكي هارتف
 مهت أشن ادبم يف سأنلا ميج نم دهاشم

 أاضيا انههو لقع وذ اهيف فلتخي ال يتلا لقعلا لئاوا هذبف (دمعوبا لاق)
 هنستفن, لم + لق يذل لك: .اهزيفأو تدجتو تشتف نإ انرك د امريغ ايش

 نم هجوب أباك ءايشالا هذهب ملعلا عقو فيك دحا يردي سلو هريغ نمو

 «ارتما ال ةحيوص ايلكءايشالا هذه نايف حيمص زيي وذ كشيالو هوجولا

 وا هزيبقت دسفو ةف ا هاقع تلخد نم اهب هلع ةعص دعب اهيف كلشي افاو اهيف

 هزيبق لع تلخد ةفا أضيا كلذ. ناكق .ةذسافلا .ءاوالا ضعي ىلا لام

 ءادتباهنيعيف نم و*#اأ صلسعلادجيف ءارفصلا ناحيهدب نء«لعةلخادلا ةف الك

 ساوحلا لع ةلخادلا تاذ الا رئاسكو *احلةقيقحال تالابخ ىريف هاملا لوزن

 الواهيف كشال يتلا ةحيحصاا يب اهانرك ذ ىنلا تامدقملا هذبف (دمتوبا لاق)
 ءايشالا قئ تالا لهاج وا نونجم الا:اليلد اهيلع بلطي نا.ىلا.ليبس

 ينب عيمج رابك هب.رارقالا يف يوتسب ىما اذهو + هنم ىدها لفطلا نمو
 قحليف هلّقعرباكو هسح طلاغ نم الا ضرالا راطفا يف مثراغصو مدا

 | ةرورض دب الو نامز يفالا نوكيال ءيثلا ىلع لالدتسالا نال نيناحلاب

 يف ام «يش نوكيال هنا لقملا ةرورضب ملع دق هنال لقملا لواب كلذ ملعي

 نيبو ملاهلا:اذبع يف سفنلا زيي تاقوا.لوا نيب سيلو تقو يف الا ملاعلا
 ل 1



 *« ها“

 قطانلا هب درفني يذلا زييقلا نم اطل ثدح ام « لواف »ضر نم قيفملاك

 اهعبط نمةلوبقم ةببطلا ةحئارلا ناارلتك+ سما اهساوحب تكرداامههفنا اويملاَنم

 رفصالاو رضخالل فلاخم رمحالا نا اهلعكو*اهعبطل ةرفانم ةئيدرلا ةحئارلاو

 جزالاو ليهتملاو زنتكملا سلمالاو نشخلا نيب قرفلاكو*دوسالاو ضينالاو
 صفعلاو لملاورملاو ضماحلاو ولحلا نيب قرفلاكو*”يفدلاو درابلاو راحلاو

 ظيلغلاو داحلا .توصلا نيب قرفلاكو *في رحلاو ب ذعلاو هفتلاو قعازلاو

 عزفملاو برطملاو قيقرلاو
 اهلع سداسلا كاردالاو اهتاسوسحل ساوحلا تاك اردا هذبف (دموبا لاق )

 لوا يف ريغصلا يبصلاناف لكلا نم لقا ءزجلان أبا ملع كلذ نف*« تايبهيدبلاب
 رثكأا لكلا نأب هل لع اذهورسةنلات هتدز اذاو عب نيترقهتيطعا اذا زيي

 ال نب هلعن كلذ نمو كلذ نم فزع امن ديدخت هتيالزاك ناو ءرجلا نم
 نوكي ال هنابهنم العدوعقلاىلا عزنو ب ارسسق هتفقوأ ذا كاف ناداضنملا عمتجم
 اذا هناف نيناكم ىف دحاو مسج نوكيأل نأب هلخكلذ نمو * عم ا!دعاق اًماق
 بهذا ىنغذهانعم امالكل اقو ىب ارسقهتكسماف امناكم ىلا باهذلا دارا

 هدحاو ناكم يفمادامهيلا هذين ديري يذلا ناكل يف نوكي ال هناب هنم ااه
 ىلع عزاني هارت كناف دحاو ناكم يف نامبجلا نوكيال هاب هلع كلذ نمو

 هيفام عم ناكلا كلذ هعسي ال هناب هنم الع هيفدعقي نيو يذلا ناكلا

 يف ماد ام نا لدي ذا هيف دعقي نأ ديري يذلا ناكلا كلذ يفْنَم عفدبف
 اذه يفام ىنلوان هل تلق اذاو * هيفوهو هعسي ال هناف داهمت اذن ناكل

 ذئاف (لياوطلا ن.لامعم ع اذهب كم دان تنساب لاشك رثددالل :ناكو . اطئانإبا

 هيلا لصيل دي ري يذلا ءيشلا ىلا ىشِي هارتو هنمرصقا وه اه رادقم ىلع
 ةزاببعلا نسحي ل ناو و'دعلاب عطقي و رصحي ةياهنلا اذ نأب هنم ملعااذهو

 هنا كلذو دحا بيغلا عي ال هناب هلع اهنمو + كلذ نم يرديام ديدحتب

 نيب هقرف اهنمو * يردا ال. لاقو كلذ ركل هفرعي ال *يش نع ةتلأس اذا
 ىح هقدصي ال تاقوالا صعب ىف هدمت ريخي راخأ اذا هناف لطابلاو ىلا

 عئارش ىلع ناتلياقتم ناتضقانتم

 قدصلا امستقن ناو الا لباقللا

 اهادحا ينقحلا نوكيف بذكلاو

 محلا لاحملا نمو ىرخالا نود

 يف نْي داضتملا نيمصاختملا ع

 اجرا هبا, تالوتمملا لوا
 لك يف قحلا ناك اذاو ناقداص

 عيمجيفقحاف ا دحاوةيلقع ةلأسم

 ةقرف عم نوكي نا بحي لئاسملا
 ةدحاو

 هنعو * معسلاب اذه انفرع امناو

 نممو لجوزعهلوقيف ليزنتلا ربخا
 نولدعيهب و قحلاب نودهيةماانقل>

 قرتفتسمالسلاهيلءيبنلاربخاو*
 ةقرف نيعبسو ثالث ىلع يما

 ىلهنوقابلاوةدحاو اهنم ةيجانلا
 لها «لاق» ةيجانلا نمو «ليق»
 لها نمو « ليق » ةعاماوةنسلا

 هيلع انا ام «لاق» ةعامجلاو ةنسلا

 مالسلا هياءلاقو* يباحصاو مولا

 نيرهاظ لما نو ةفئاط لازن ال

 هيلعلاقو ةمايقلاءويىلاقحلا لع
 ةلالضلا ىلع ىتما عمتج المالسلا

 نييعت .يف ال6 ةيناثلا ةمدقملا 9“

 قرفلا ديدعت هيلع ىنبب نوناق

 بامجصال نا ( لعا) ةيمالسالا



 عئابط ريرقل ىلا مهليم رثكأو
 تايفيكلا ماكحاب حلاو ءايشالا

 رومالا لاعتساو تايككاو

 مهمسق نم مهنمو * ةينامسجلا
 كلذو بمهاذملاو ءارالا بسي

 باتكلا اذه فيلأت يف انضرغ

 ةحريوصلا ةمسقلاب نومسقنم و

 للملاو تانايدلا لها ىلا ىلوالا

 لختلاو. ءاوهالا لهاو

 لثم اقلطم« تانايدلا باب راف »

 نيملسملاو ىراصنلاودوهيلاو سوحلا

 لثم ءارالاو « ءاوهالا لهاو»

 ةدبعوةئباصااوةيرهدلاوةفسالفلا
 ةمهاربلاو ناثوالاو ب كاوكلا

 لهاف* قرف مهنم لك قرتفيو

 مهتالاقم طبضنت تسيل “اوهالا
 لههاو #4 مولعم ددع قي

 مهبهاذم ترصحنا دق تانايدلا

 تقرتفاف اهيف دراولا ريخلا ع

 دوبيلاو ةقرف نيعبس ىلع سوجملا
 ىراصنلاوة قرف نيعبسو ىدحا لع

 نوملسملاوةقرف نيعبسونيتنثا ىلع
 ةيجانلاو ةقرف نيعبسو ةثالث ىلع
 قحلا ذا ةدحاو قرفلا نم ادبا

 ةدحاو ين نيتلباهنملا نيتيضقلا نم

 تن انضق  نوكي نآازوحت الو

 ا

 شرعلاب كلذ نع مهضعب ىنك دقو ءايشالا نم ايش لعف
 نملئاق هب لوقي نانموي ال امامنا الادب. لاق ادجا نا معن الام( اهنمو )

 ىلاعت هللا ءاش نا دب. الف اهنلا نميلف مهلع ججحلا قييضت دنع نيفلاخلا

 الو ثدحم ملاعلا ناب لوقلا لثم كلذواهنم مالكلا قاسمهيضلي ام ركذ نم
 تابثا يف مالكلا دعب ثدحملا تابثا نم ىلاعت هللا لوجي دب الف هل ثردحم
 وه الا هلا ال' نؤملاو قيفوتلا ىلامتهللابو ثودحلا

 هب وس مح

 26 ةفرعم ىلا ةلصوملا ةعماجلا نيهارإلا ةيهام يف عماج رصتفمباب
 د اهتماقا ةيفيكو سانلا هيف فلتخا ام لك يف قحلا 9«

 مولا انباتك يف هانكحا دق باب اذه ( هنع هللا يضر دمشوبا لاق )
 بر هلا لف دبلاو يصقللا هب ةباغ كلانه هانيصقنو مالكلا دودح يف بيرقللاب

 امم هدعب يتأي امل ةمدقت. نوكتل هيف ةيفاكة لج انبه ركذن أننا الا نيملاعلا

 ىلاعت هللا ءاش نا اهلا عجري هيف سانلا فلثخا

 بهذ دق هسفنو ملاعلا اذه ىلا جرخي ناسنالا نا قيفوتلا هللابو لوقتف

 رك الوا ةركاذ كلذ لبق تناكاهنا لوقي نم لوق يف ةلج اهركذ
 دقدنا الا ضرع جازم اهناوا ذثديج تثدح اهنا لوقي نم لوق يف ةتبلا ا
 نمل اناونحلاىئايلل اقنالا يبق الؤلب هتواالو خوخ. لفطلا وك ذبال, هنا ”لاطملا

 هءاضعءا باقي و اهدمي و هيلجر ضبقي هارتف طقف ةيدارالا ةكرحلاو سحلا

 ضرقوا برض اذاو عوجلا وا رحلا وا دربلا سحا اذا مي و هتقاط بسح

 بلط نب انأويح سبيل امم يماونلاو ناويحلا هيف هكراشي امم كلذ ىوس هلو

 نم هعبطب هزه و يدثلا ذخ يف هئازلو هيلع وه ام ىلع هعسج ءاقبل ءاذغلا
 ثابتلاو رحتلا قورع ذخأت  اكهئاضعا رئاس نود همفب هاضعالا رئاس

 اهئازلو هيلع فن ام ىلع اهماسجا ءاقبل ءاملاو ضرالا تاب وطر

 تذخا واذئايحت ثدحاهنا واجام اهنا لوقي نم لوق ىلع سفنااتيوق اذاف
 اهناو كلذ لبق ةركاذتناكاهما لوقي نم لوقيفاهزييتو اهرك ذ اهدواعإ

 " قي



0 

 ةفلاخملا قرفلا (ساور) قيفوتلا هللاب ولوقتف ( هنع هللا يضر دمعوبا لاف )
 ركد أسو قرف لعتسلا قرفلاهذه نم ةقرفلكق فتن مث تس مالسالا نيدل
 قاايتازف ىلع اهانركد يتلا تسلا قرفلاف لجو زع هل ءاش نا اهريفاج

 ةيئاطسفوسلا نوملكتملامهيعسل نيذلا مثو قئاقحلاولطبم ( اهلوا )نع دعبلا

 ثدحعال هناو لزي مل ملاعلا نا اولاقمبنا الا قئاقحلا تابثاب نولئاقلا ( مث
 اريدم هل ناو لزب ا ملاعلا ناو قئاقملا تابثاب نولئاقلا ( م )ريدم الو هل

 لزي مل ملاعلا نا لاق مهضعبف قئاقحلا تابثاب نولئاقلا (مث) لزي م

 دحاو نمرثك مهناواولازلنريدم هل نا ىلع اوقفلاوث دحبوهلاقمهضعب و

 هلناو ثّدمتملاعلا ناو قئاقحلا تابثاب نولئاقلا ( مث) مثددع يف اوفلتخاو

 قئاقحلا تابثاب نولئاقلا ( مث ) ابك تاوبنلا اولطباو لزي ملا دحاو اقلاخ
 اوفلاخ مهنا الاتاوبنلا اوتبثاو لزي ملا دحاو اقلا> هل ناوثدحم ملاعلا ناو

 مهضعباوركلاو مالسلا مهيلع ءايبنالا ضعبب اورقاف اهضعب يف

 يه ١ ارالاوقالا هذه لالخ يف ثادحت دقو ( هنع هلأ ىضر دمعوبا لاق )

 *«نمانلا ل قتلوا تاق افكلاج انتقاادب هكر ]لاند ىل يم

 رتاوتب لوقلاوا حاور ألا غتانتب لوقلا نم معالا نم قرف هيلا تبهذ ام لثم
 لثمو َ ءايبنا ناويحلا عاونا نم عون لك يف نا وا تقو لك يف تاوبنلا

 ماعلا ناب لوقلا نم هيلع مهترظانو هب نيلئاقلا نم ةعاجج هيلا بهذ دق ام
 نامزااوالخاوهو قلطملاناككاو سفنلان أ الا لزم / !ربذم هل ناو ةيدع

 هعم لزي )ا قلاملا

 فلخ نرب هللا دبع هيلع ينرظان دق لوق اذهو (دمعوبا لاق )

 يبانب ىلع نب دمجو بتاكلا بسلا دمع نب هللا دبعو يراصنالا ناورم نبا

 بييطلا يزارلاي ركز نب دمحنع رثؤي لوقوهو بيبطلا يبصالا نيسحلا
 معلاب فورعملا وهو كلذ يف هباتك ضن يف درفم باتكه يف هيلع انلو
 ىلاعت هللا ريغ هناو لزي ل كلفلا نا نم موق هيلا بهذ املثمؤ + ييلالا
 هناب فصوي نا نع هلل مهمتزب ًالالجا هل لعافلا ملاعلل ربدملا وه هناو

 نايب يف( ةعبارلا ةمدقملا ) اهربظم

 ةيمالسالا ةلملا يف تعقو ةهبش لوا

 اهزديصما نمو, ابنامثنا لمكو

 (ةلسلخل عديل ل اهيباخ نمو

 بيترت بجوا يذلا ببسلا يف
 باسحلا قي رطل عباتكلا اذه

 دب ىلوالا ةمدقملا 6

 ةلج مالا لها يسقل ناني
 لها مسق نم سانلا نم* ةلسرم
 ىطعاوةعبسلا ملاقالا بسحب اعلا

 فالتخا نمهظح ميقا لك لها
 اهيلع لدت ىتلا سفنالاو عئابطلا
 نم مهنمو * نسلالاو ناولالا

 ةعب رالا راطقالا بسحي ممسق

 بونجلاو برغلاو قريشلا يفن يتلا

 نمهقحرطق لك ىلعرفوو لامثلاو
 * عئارشلانيابتو عئابطلا فالتخا

 لاقف مالا بسحي معسف نم مهنمو

 مجلاو برعلا ةعبرا ممالا ناك

 ةما نيب جواز مث دنلاو موزلاو

 دلو, برغلا نإ نكذف. ةماو

 ركاو دجاو ب هذم لع ناب راقتي

 هايشالا صاوخ ري رقث ىلا مهليم
 قئاقحلاو تايهاملاماكحاب مكمل و

 مورلاوةيناحورلا رومالا لاعتساو

 دحاو بهذم للعزاب زاقتي رجعلاو



 ةياسدتو
 ا (  لما11 1965 )])

 ىبص (مكنييدلا و ىلا اهتكرب

 هناميهاربا لا ىلعو ميهاربا ىلع

 هللا ىنقفو اإف دعبو ديحم ديمح

 معلا لها تالاقم ةعلاطمل ىلاعت

 لهاو*للملاوتانايدلا بابرانم

 ىلع فوقولاو * لمتلاو ءاوهالا

 صانتقاو * اهدراومو اهرداصم

 عمجانا تدرا*اهدراوشوأ,سناوا

 نيدتام عيمج يوحي رصتخم يف كلذ
 * نولمتنملا ءلمتتاو*نونيدتملا هب

 نملاراصبتساو*رصبتسا نلةربع

 ضرغل اوه ايف ضوخلا لبقو*رهتعا
 تامدقم سمح مدقانانم دب ال

 ماسقان أب يف ( ىلوالا ةمدقملا )

 ةمدقملا ) ةلسرم ةلمج ملاعلا لها

 هياعىتي نوناق نييعت يف ( ةيناثلا

 ةمدقملا) ةيمالسالا قرفلا ليذدعت
 تمعقو ةهبش لوانابب .يف ( ةئلانلا

 نمو اهردبص» نمو ةقيلخلا يف

 ا لع ل لا
 م هد 3 7

 سواها ا«دارك 3 ُي ا 0 ابلك هدماحم

 ا وه ام ًاكرابمابيط اًريثكادجج
 : | ك) دهسا تا ) : اسد 5 ىطصملا دم ىلع هللا ىلصو هلها

 ين | اساسق اكتم 7 ع لو نييبلا ماخ ةعرلا لوس
 ا جلا 0 مل ةُئاذ ةالص نيرهاطلانيبيطلا هلا

 يملا لعلي مامالا 0

 اللصأو ةركب هئايننا متاخ ةلوسرو هدبع دمج لع هللا ىلبصو اًريثك هلل دجلا

 ف سانلا قارتفا يف اوبتك سانلا نم اريثك ناف (دعب اما ) ايلست سو

 رثكأو بيسأو لاظأ ضعبف اًدج ةرينك_ابتك مجالاقمو مهتانايد

 أعطاق مهغلا نع الغاش كلذ ناكف بغشلاو ظيلاغألا لمعتساو رجثو

 ىف [ضازيفك نع برضاورصتخاو لاقورصقو فذح نو ب نود

 نا يف هسفنل فصنم ريغ كلذ يف ناكف تالاقملا باعص أ تاضراعم

 اسخاب و هضارثعا قح هفوي منا ينهمصحلا اًناظو ةئابالا يف نبغلاب ال ىضري

 همالك د قع مسقلا َهَلس الا مهاكو هريغ نع هنغي مل ذا هباتك أرق نم قح

 دعب نم يناعملا ىلع قأحو مهفلا لهأ نم ريثكا ىلع همبف رذعتي !ديقعت
 داسف نود رئاتس مهنم اكعينك أو هلأ هنأ يني نيني راص ىتح

 هاج او هلجاع يف دوم ريغ مهنم اذه ناكك مهيناعم
 ؟ع هللا انترافتسا عم اذه انباتك انعمجل ( هنع هللا يضر دمحوب أ لاق )

 ةرسحلا تام”دقملا نعةحتنملا نيهاربلا داريا دصق هب اندصقوهعمج يف | لجو

 ال يتلا نيهاربلا مايق بسح للعدعب نم وأ برق فلل ىلا ةعجارلا و ا
 تحمص اماآلا 'هنم معن ال ناو هل تكلل اهب كاي ا لما نرخ

 كرتوظفللا نابب يف انغلابو كلذ الا قحلا سن ذا طقف ةروك ذملا نيهاربلا

 نم يلو ىلاعت وهو ليزجلا رج ألا كلذ لع ىلاعت هللا نم نجار .ديقعتلا

 ليو[ نر ثا اسرع الامل ال هاطعتسا نم يطعمو هالوت

 لاق
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